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Eventos realizados pela Comissão:

13/02/2020 - Comissão de Política Criminal e Penitenciária, Comissão de Graduação,
Pós-Graduação e Pesquisa, Comissão de Direito Penal e Comissão de Direitos Humanos
Políticas públicas para bebidas alcoólicas
Link para assistir no Youtube:
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30/06/2020 - Comissão de Política Criminal e Penitenciária, Comissão de Direitos
Humanos
Webinar: Tráfico de drogas, prisão e pandemia.
Link para assistir no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yttpR7tfEuo

06/07/2020 - Comissão de Política Criminal e Penitenciária, Graduação, Pós-Graduação e
Pesquisa e Direitos Humanos
Internação forçada em tempos de pandemia
Link para assistir no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IrGQeiTSWVs

https://www.youtube.com/watch?v=yttpR7tfEuo
https://www.youtube.com/watch?v=IrGQeiTSWVs
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20/07/2020 - Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, Comissão de Política
Criminal e Penitenciária, Comissão de Direitos Humanos.
Drogas e consumo pessoal: Ilegitimidade da intervenção penal
Link para assistir no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WBvjt0ojQoY

11/08/2020 - Comissão de Justiça Restaurativa, Comissão da Mulher Advogada e Comissão
de Direitos Humanos
Homenagem aos advogados que lutaram pela democracia na ditadura militar
Link para assistir no Youtube: www.youtube.com/watch?v=imUZb2zRr5s

https://www.youtube.com/watch?v=WBvjt0ojQoY
http://www.youtube.com/watch?v=imUZb2zRr5s
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21/09/2020 - Comissão de Justiça Restaurativa  e Comissão de Direitos Humanos
A relação da Justiça Restaurativa com o fenômeno das drogas
Link para assistir no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=db2BDnZdnXc

16/11/2020 - Núcleo de Políticas Sobre Drogas, Àlcool e Saúde Mental - Comissão de
Direitos Humanos
PL 399 de 2015: Aspectos controvertidos da regulação da Cannabis
Link para assistir no Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=db2BDnZdnXc
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25/11/2020 - XXXVI Prêmio Franz de Castro Holzwarth – Comissão Permanente de Direitos
Humanos 2020
Link para assistir no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KmPoomtqInA

18/02/2020 - Política para bebidas alcoólicas no radar, pois efeitos alcançam saúde,
segurança e trânsito
https://www.oabsp.org.br/noticias/2020/02/politica-para-bebidas-alcoolicas-no-radar-pois-efeit
os-alcancam-saude-seguranca-e-transito.13405

Eventos que a Comissão Representou a OAB-SP:

Reuniões da Comissão:

19/01/2020
20/01/2020
24/01/2020
03/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
18/02/2020
19/02/2020
06/03/2020
09/03/2020
11/03/2020
23/03/2020
17/04/2020
28/04/2020
20/05/2020
24/11/2020

https://www.youtube.com/watch?v=KmPoomtqInA
https://www.oabsp.org.br/noticias/2020/02/politica-para-bebidas-alcoolicas-no-radar-pois-efeitos-alcancam-saude-seguranca-e-transito.13405
https://www.oabsp.org.br/noticias/2020/02/politica-para-bebidas-alcoolicas-no-radar-pois-efeitos-alcancam-saude-seguranca-e-transito.13405
https://www.oabsp.org.br/noticias/2020/02/politica-para-bebidas-alcoolicas-no-radar-pois-efeitos-alcancam-saude-seguranca-e-transito.13405
https://www.oabsp.org.br/noticias/2020/02/politica-para-bebidas-alcoolicas-no-radar-pois-efeitos-alcancam-saude-seguranca-e-transito.13405
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Cartilhas:

https://www.oabsp.org.br/comissoes2010/direitoshumanos/cartilhas

Processos em Andamento:

PGI: 7130.2.181030.4941
Assunto: Trata - se de proposta de atualização de emenda do Anteprojeto de Atualização da
Lei 11.343/2006
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1H7U1Merc9owtz2vfp-E_fmjIVYKOM-ga?usp=sharing

PGI: 4130.2.181128.222874 / 5140.2.181214.432905 / 5140.2.180719.409658
Assunto: Expedientes físicos retirados pela Dra. Ana Amélia
Link de acesso:

PGI: 7130.2.190214.5027
Assunto: GSG-029/16 - Eventual apresentação de Seminário referente à Fosfoetanolamina
Sintética a ser desenvolvida no âmbito da Comissão de Direitos Humanos.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1g3sYzHCp9conhEp7EkFanAg9tZdfEoPy?usp=sharing

PGI: 7130.2.190612.5317
Assunto: Despacho da Dra. Ana Amélia, informando que encaminhou o IPM ao ouvidor da
polícia e a Comissão de Prerrogativas
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1wHG9Rb8H9i9sXcIcTuZfup38jos8X0ee?usp=sharing

PGI: 020190003287120123
Assunto: CAJ 106/19 - Comissão de Assistência Judiciária encaminha expediente " Estudo de
viabilização de assistência jurídica integral às vítimas de crime", para análise também da
Comissão de Direitos Humanos.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/12APWsJZxEu7MJw4HXaGqBy9prHfgsOKg?usp=shar
ing

PGI: 5140.2.190619.465396
Assunto: Recepcionamos a solicitação da Dra. Ana Amélia encaminhando diretamente por
e-mail, para o Coordenador do Núcleo de Ações Emergenciais e Defesa de Direitos
Ameaçados, Dr. Arnóbio, para ajudar nas orientações sobre o caso, considerando que o Dr.
Douglas não trabalha mais nesta Casa.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1If-UT-8D_NIe6AyB0u8B6Sv6VjqjePIe?usp=sharing

https://www.oabsp.org.br/comissoes2010/direitoshumanos/cartilhas
https://drive.google.com/drive/folders/1H7U1Merc9owtz2vfp-E_fmjIVYKOM-ga?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g3sYzHCp9conhEp7EkFanAg9tZdfEoPy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wHG9Rb8H9i9sXcIcTuZfup38jos8X0ee?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12APWsJZxEu7MJw4HXaGqBy9prHfgsOKg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12APWsJZxEu7MJw4HXaGqBy9prHfgsOKg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1If-UT-8D_NIe6AyB0u8B6Sv6VjqjePIe?usp=sharing
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PGI: 7130.2.190801.5418
Assunto: Trata - se de e-mail enviado pela senhora Luzia Iagolari, no qual relata que um
membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB SP, vem sofrendo ameaças por estar
defendendo os direitos humanos de uma pessoa.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1brrmpT2SbY2hdtXOWSlWPz-OmlpivfkA?usp=sharing

PGI: 5140.2.190827.476122
Assunto: Trata-se de uma carta da Assembléia Legislativa enviada pelo Deputado Campos
Machado, conclamar a todos que com a devida urgência, encaminhem ao Governador do
Estado, João Doria jr., solicitações de veto ao Projeto de lei nº 435 de 2019, que foi aprovado
na Assembléia Legislativa no dia 14 de agosto.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1pC1fe4kNUHmbP103Wh4u4oa-0TwG51q2?usp=shar
ing

PGI: 7130.2.191015.5580
Assunto: Ofício SAP/GS 1413/2019 Resposta ao nosso ofício 11/2019, solicitando
informações a respeito de cidadãos indígenas detidos nas diversas unidades prisionais do
Estado de SP.
Link de acesso:

PGI: 7130.2.191015.5581
Assunto: Recepcionamos a mensagem da Secretária, Sra. Samia, encaminhando o
requerimento da Dra. Angela S. Mendes Caldeira Dalla Marta, Coordenadora da Comissão
Direitos Humanos da 149a Subseção Peruíbe, sobre possível violação de Direitos praticados
por Policiais Militares em Peruíbe, quando da detenção e prisão do jovem Matheus Vinícius
Gomes.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1vnFk4PsdJ5IT3vwukM1nDNrdOzGuhzKw?usp=sharin
g

PGI: 7130.2.191030.5617
Assunto: Dra. Aparecida Filomena Galvão, relata que está sofrendo ameaça de traficantes e
perseguição por policiais - Solicita ajuda da Comissão de Direitos Humanos
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/17iyhlKQCee9xH6SjjfoezjnRjdRMDGUg?usp=sharing

PGI: 7130.2.190614.5319
Assunto: Recepcionamos a manifestação da Dra. Ana Amélia, Vice-Presidente da Comissão,
conforme segue:
" Nós, da Comissão de Direitos Humanos, iremos, junto com a Ouvidoria de Polícia,
acompanhar a instauração do Inquérito Policial e tomaremos as medidas cabíveis".
Link de acesso:

https://drive.google.com/drive/folders/1brrmpT2SbY2hdtXOWSlWPz-OmlpivfkA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pC1fe4kNUHmbP103Wh4u4oa-0TwG51q2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pC1fe4kNUHmbP103Wh4u4oa-0TwG51q2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vnFk4PsdJ5IT3vwukM1nDNrdOzGuhzKw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vnFk4PsdJ5IT3vwukM1nDNrdOzGuhzKw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17iyhlKQCee9xH6SjjfoezjnRjdRMDGUg?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1Z3DaA6BoTEsZQKlWJMLgMsRXyxAWZlZ0/view?usp=sharin
g

PGI: 7130.2.190903.5485
Assunto: Recepcionamos o e-mail da Dra. Ana Amália, solicitando o contato do Presidente da
Comissão de Direitos e Infanto Juvenis, para dar prosseguimento em conjunto.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1IEeu2JssJMRVL3cJ59Qz1dGg7lcgnMaX?usp=sharin
g

PGI: 7130.2.190718.5396
Assunto: João Paulo Ferreira Dias, enc. texto por e-mail, como atualização de denúncia em
face de Plutarco Pires da Silva e Outros, Processo nº 1500608-27.2019.8.26.0011 - Inquérito
Policial - 2019/000976 (doc. Anexo) para ser entregue ao Dr. Douglas cuja ciência e
acompanhamento ele já tem. Em 26/12/2019, recepcionamos novo e-mail do senhor João
Paulo, relatando acontecimentos e solicitando ajuda da Comissão.
Link de acesso:
https://drive.google.com/file/d/1jmXuCYIRBbRdGSTJ0iMf3D91Zre1CKgx/view?usp=sharing

PGI: 7130.2.200311.5807
Assunto: Recepcionamos e-mail encaminhando ofício do Dep. Est. Emídio de Souza, ao Pres.
OAB SP, sobre os fatos ocorridos em 03/03/20, quando da Ref.da Prev. do Func. Públ.Est.
solic.que acompanhe a investigação.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1FtkxPb5oKw2HcfEWYq7SQ_ZY9i4H9I8z?usp=sharing

PGI: 7130.2.200327.5841
Assunto: Jhonatan De Paula Pereira, enc.pedido de vista urgente, comunidades indígenas do
CONDISI INTERIOR SUL, em plena vulnerabilidade.
Link de acesso:

PGI: 7130.2.200319.5827
Assunto: Requerente, Dra. Irene Margarete Corrêa Soares Pino, advogada OAB/SP nº404971, ,
sol. ajuda da C.D.Humanos sobre sumiço do jovem peruano em trânsito no Aerop. GRU
c/destino a Lima-Perú.
Link de acesso:
https://drive.google.com/file/d/1mEcYeGQ3EyN_LgoD8jXPfDJ1zE65BLRh/view?usp=sharing

PGI: 7130.2.200331.5847
Assunto: Recepcionamos e-mail enc. ofício do Instituto Latino Americano de Promoção e
Defesa dos Direitos Humanos– ILADH Nordeste - solicitando apoio da Com. Mulher Advª, em
favor de Tâmara Batista de Oliveira, que encontra-se em Newcastle – Etobicoke Toronto, no
sentido de acionar suas redes internacionais com vistas a garantir total a integridade moral,
física e psicológica da vítima, que se encontra em grave violação de direitos humanos.
Link de acesso:

https://drive.google.com/file/d/1Z3DaA6BoTEsZQKlWJMLgMsRXyxAWZlZ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z3DaA6BoTEsZQKlWJMLgMsRXyxAWZlZ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IEeu2JssJMRVL3cJ59Qz1dGg7lcgnMaX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IEeu2JssJMRVL3cJ59Qz1dGg7lcgnMaX?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jmXuCYIRBbRdGSTJ0iMf3D91Zre1CKgx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FtkxPb5oKw2HcfEWYq7SQ_ZY9i4H9I8z?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mEcYeGQ3EyN_LgoD8jXPfDJ1zE65BLRh/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1_zHNKVH1rMvDqazXcyWJKMe6ESNmjsiA?usp=shari
ng

PGI: 5140.2.190814.474448
Assunto: IPESP/ Pedido de Amicus Curiae na reclamação P-1604-13 na Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da OEA
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/17kZpnheB98tHbcpDx5F8E31rQuPJgCvK?usp=sharin
g

PGI: 7130.2.200814.5952
Assunto: 77ª Subseção de Poá - solicitamos maiores informações e como proceder, referente
a publicação da Portaria CIB//SP4, DE 04-06-2020 - Concessão gratuita de documentação para
população em situação de rua.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1JKVluhd8xqOxRcUwIKA437gmvERHg1-v?usp=sharin
g

PGI: 7130.2.2001001.5985
Assunto: Of. nº SGTNERI - 131/2020, enc. pelo Deputado Estadual, Sargento Neri,Presidente da
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos dos Agentes de Segurança Pública,
direcionada à Comissão de Direitos Humanos, informando relatos sobre transferências de
policiais e solicita sejam apuradas as transferências por ato discricionário, ocorridas dentro da
PM, quando esta foi intencionada ao prejuízo do policial.
Link de acesso:

PGI: Ofício nº 0019/GAB-P/ADPR/2019
Assunto: Associação em Defesa O Povo de Rua, assunto: solicitação de audiência - Núcleo de
Organização de Movimentos Sociais e População de Rua - Recepcionamos despacho do Dr.
Ricardo Toledo: "Ao núcleo temático da Comissão de Direitos Humanos".
Link de acesso:

PGI: 7130.2.201021.6009
Assunto: João Carlos Natalini solicita a ajuda da Comissão de Direitos Humanos da OAB,
referente a providências de acompanhamento junto às autoridades responsáveis,
relativamente ao inquérito que investiga a morte de minha filha Victória Natalini, vítima de
homicídio em 16 de setembro de 2015, portanto há 5 anos.
Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/17RHwxfxLqF6PYOE7tiLTQR3In8ir09rX?usp=sharing

FORM.98/20
Assunto: Denúncia sobre as condições nas Clínicas de Saúde Mental em São Paulo Capital
Link de acesso: https://drive.google.com/open?id=1eokqyzeVpRGiQn6SdCQRVy1hT992zWUH

https://drive.google.com/drive/folders/1_zHNKVH1rMvDqazXcyWJKMe6ESNmjsiA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_zHNKVH1rMvDqazXcyWJKMe6ESNmjsiA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17kZpnheB98tHbcpDx5F8E31rQuPJgCvK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17kZpnheB98tHbcpDx5F8E31rQuPJgCvK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JKVluhd8xqOxRcUwIKA437gmvERHg1-v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JKVluhd8xqOxRcUwIKA437gmvERHg1-v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17RHwxfxLqF6PYOE7tiLTQR3In8ir09rX?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1eokqyzeVpRGiQn6SdCQRVy1hT992zWUH
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FORM.145/20
Assunto: Um Oficial Militar, saca seu revólver e em sequência dispara para o alto 3 (três) tiros,
dentro de uma “sala de aula repleta de crianças”
Link de acesso:
https://drive.google.com/open?id=1skN7VDFqSWkBNNn3JV77KpISk8r1sH2H

FORM.296/20
Assunto: Olá bom dia! Eu sou Advogada e trabalho Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio
Psicológico é um serviço referenciado ao Centro de Referência Especializado da Assistência
Social - CREAS com a finalidade de assegurar atendimento especializado para apoio,
orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de
ameaça ou violação de direitos. São 35 NPJs no Município de São Paulo, composto por
Advogados, Psicólogos e Assistentes Sociais. Nós recebemos denúncias oriundas do Disque
100 e atendemos as mesmas. Por óbvio as denúncias são anônimas, porém, por vezes
acabamos por saber que fez a denúncia. Não que nós queremos isso, é que fica bem óbvia a
constatação. Após nosso procedimento (visitas domiciliares, atendimentos presenciais,
encaminhamentos), encaminhamos um relatório que retorna ao Disque 100 e ao Ministério
Público quando há de fato a violação de direitos. Neste relatório, colocamos todas as
informações, nossas ações, quem pode ser o suposto violador... Porém, a SMADS tem
orientado os técnicos para que nossos relatórios sejam mais sucintos, tendo em vista que o
Denunciante tem acesso ao mesmo. Contudo, o relatório tem informações que podem
comprometer diversas pessoas, tanto que os procedimentos do MP que se tornam processos
são sigilosos. Nós até podemos fazer um relatório mais sucinto, isso na verdade até otimizaria
nosso trabalho e nos sentiriamos mais seguros, pois assinamos com o número da OAB,
endereço do trabalho e telefone. Por outro lado, relatório mais sucintos, que não expõe os
fatos como o vimos, pode ensejar a continuidade da violação do direito, pois estamos com
receios das represálias e alguns técnicos não estão mais apurando a fundo as violações. Não
sabemos quem o vai ler. Contudo, o denunciante muitas e muitas vezes são pessoas que têm
relações diretas com a violação. Apenas um exemplo: uma denúncia de um abuso infantil e o
suposto agressor é o Genitor. No decorrer, entendemos que há uma forte possibilidade de o
Padrasto ser o abusador e não o genitor e que a criança foi abusada enquanto estava no caso
de um Primo que faz uso de drogas e não percebeu e colocamos esses dados a fim de que o
MP inicie a apuração. E neste exemplo, o denunciante foi este primo do Padrasto, ou seja, ele
terá todas as informações, acesso a tudo que pudemos constar. (e casos assim são mais do
que um exemplo). Entendo que sim, o denunciante pode ter acesso ao que denunciou, porém
não ao nosso relatório. O Disque 100 informa que são passados apenas alguns dados, porém
já pudemos fazer esse experimento e verificar que os atendentes passam muito mais
informações e é por isso que a SMADS tem nos orientado a não colocar muitos dados, pois
alguns dos técnicos do NPJ já foram inclusive ameaçados. Gostaria de saber quais são as
alternativas para que possa manter o sigilo das informações que os profissionais inserem em
seus relatórios sem colocá-los em risco e também sem ferir o direito do denunciante. Por fim,
caso isso seja levado adiante, gostaria que meu nome seja mantido em sigilo, pois a SMADS
(Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social) tem uma característica
extremamente política e nos cria dificuldades para que casos como esse sejam tratados.
Link de acesso: https://drive.google.com/open?id=1jh6CfEG8bw4d3Z2ajhGzPTPaBErBpsMu

https://drive.google.com/open?id=1skN7VDFqSWkBNNn3JV77KpISk8r1sH2H
https://drive.google.com/open?id=1jh6CfEG8bw4d3Z2ajhGzPTPaBErBpsMu
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FORM.540/20
Assunto: Olá, tudo bem? Me chamo Flávia e sou professora de História, no ensino médio, na
cidade de Guarulhos, SP. Temos um grupo de estudantes, na escola, que participam de
simulações nos modelos MUN. Estamos organizando uma atividade de simulação, de corte
internacional, sobre o massacre do Carandiru, e gostaríamos de convidar a representação da
CDH OAB SP para fazer uma palestra sobre a defesa dos Direitos humanos para nossa
comunidade escolar. Vocês poderiam nos ajudar, por favor, fornecendo algum canal de
comunicação para fazer o convite, por favor? Atenciosamente.
Link de acesso:

FORM.558/20
Assunto: Peço intervenção da Comissão de Direitos, segue furo jornalístico urgente e de que
possuo todas as provas (fotos, gravações telefônicas, documentos médicos, etc.) as quais
merecem ser levadas à grande mídia, visando combater a "cultura do estupro" presente
inclusive no Poder Judiciário, tal como no caso Mari Ferrer. No anexo vê-se fotos da minha
mãe, que vêm sendo vítima de violências causadas por seu curador e funcionárias de casa de
repouso com tenho provas / depoimento de terceiros que indicam práticas inclusive de
violência física contra debilitadas idosas, o que venho noticiando só Ministério Público, sendo
que a cada denúncia que faço o "promotor" de Justiça escreve que estou causando "tumulto", o
que vem custando a vida e a saúde da minha mãe, que inclusive foi encontrada com os graves
hematomas das fotos em anexo. Tenho gravação telefônica da funcionária do asilo dizendo
pra minha mãe "vou te dar um murro na sua cara", depoimento de terceiros, etc e o promotor
de justiça, a cada denúncia que faço, diz que estou causando "tumulto" e nada mais faz diante
de tão contundentes provas e aberrante realidade, que merece ser urgentemente deflagrada à
sociedade civil!!! À disposição para quaisquer esclarecimentos e fornecimento de demais
provas, Alessandra (whatsapp 11 99204-6633). Humanos da OAB relativamente ao seguinte:
Link de acesso:
https://drive.google.com/open?id=1GPSQu3Ud8kX6AdhxkWgpJqLgQsQSeBPP

Notícias site OAB SP:

28/01/2020 - OAB São Paulo fomenta debate sobre políticas públicas para bebidas
alcoólicas
https://www.oabsp.org.br/noticias/2020/01/oab-sao-paulo-fomenta-debate-sobre-politicas-pub
licas-para-bebidas-alcoolicas-2.13381

18/02/2020 - Política para bebidas alcoólicas no radar, pois efeitos alcançam saúde,
segurança e trânsito
https://www.oabsp.org.br/noticias/2020/02/politica-para-bebidas-alcoolicas-no-radar-pois-efeit
os-alcancam-saude-seguranca-e-transito.13405

26/03/2020 - OAB São Paulo cria Comitê de Crise para atuar nas questões da Advocacia no
combate ao Coronavírus
https://www.oabsp.org.br/noticias/2020/03/oab-sao-paulo-cria-comite-de-crise-para-atuar-nas
-questoes-da-advocacia-no-combate-ao-coronavirus.13467

https://drive.google.com/open?id=1GPSQu3Ud8kX6AdhxkWgpJqLgQsQSeBPP
https://www.oabsp.org.br/noticias/2020/01/oab-sao-paulo-fomenta-debate-sobre-politicas-publicas-para-bebidas-alcoolicas-2.13381
https://www.oabsp.org.br/noticias/2020/01/oab-sao-paulo-fomenta-debate-sobre-politicas-publicas-para-bebidas-alcoolicas-2.13381
https://www.oabsp.org.br/noticias/2020/02/politica-para-bebidas-alcoolicas-no-radar-pois-efeitos-alcancam-saude-seguranca-e-transito.13405
https://www.oabsp.org.br/noticias/2020/02/politica-para-bebidas-alcoolicas-no-radar-pois-efeitos-alcancam-saude-seguranca-e-transito.13405
https://www.oabsp.org.br/noticias/2020/03/oab-sao-paulo-cria-comite-de-crise-para-atuar-nas-questoes-da-advocacia-no-combate-ao-coronavirus.13467
https://www.oabsp.org.br/noticias/2020/03/oab-sao-paulo-cria-comite-de-crise-para-atuar-nas-questoes-da-advocacia-no-combate-ao-coronavirus.13467


OAB São Paulo Sistema da Gestão da Qualidade

16/09/2020 - Solidariedade ao Padre Júlio Lancellotti -
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/solidariedade-ao-padre-julio-lancellotti/

06/11/2020 - Nota de Repúdio: Processo Judicial de Mariana Ferrer -
https://noticias.oabsp.org.br/artigos/nota-de-repudio-processo-judicial-de-mariana-ferrer/

São Paulo (SP), 13 de maio de 2021.

Ciente e de Acordo:

Caio Augusto Silva Dos Santos
Presidente
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