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RELATÓRIO ANUAL DA COMISSÃO DE IGUALDADE RACIAL DA OAB-SP. 

A Comissão da Igualdade Racial da OAB-SP é presidida pela Conselheira Seccional 
Dra. Maria Sylvia Aparecida de Oliveira, para a gestão 2019/2021, e tem cerca de 65 
membros inscritos e nomeados, com cerca de outras 50 pessoas integrante da advocacia, 
da academia e da sociedade civil aguardando processamento de ingresso. 

A CIR, sigla que designa esta Comissão, tem como atribuições a promoção do 
debate e a disseminação de informação para estimular o estudo, a discussão e a defesa 
das questões étnico-raciais, utilizando os mecanismos disponibilizados por esta Seccional 
para tal, tais como a realização de eventos, a formação de grupos de trabalho e estudo 
temáticos, a elaboração de notas, trabalhos e outros documentos técnicos, além de outras 
atividades; a inclusão do Poder Judiciário nos debates dos temas concernentes às questões 
raciais; o apoio às políticas públicas de inclusão étnico-racial; e a promoção de 
esclarecimento e informação para identificação das práticas discriminatórias, inclusive 
prezando pela conscientização das normas e regulamentos antidiscriminatórios. 

Para estimular estudo, discussão e defesa das questões étnico-raciais, não apenas 
tratando o esclarecimento, mas o combate às estruturas discriminatórias, a CIR intensificou 
os trabalhos durante o ano de 2019, promovendo uma série de atividades próprias e 
conjuntas na Seccional para o fortalecimento da advocacia negra, prezando sempre pela 
representatividade,  

O intuito dos debates promovidos é fomentar a reflexão sobre os mecanismos 
presentes nas estruturas discriminatórias e estimular o combate ao racismo estrutural nas 
instituições, ao mesmo tempo em que se fortalecem advogadas e advogados negros, 
unificando, assim, os componentes desta Seccional no combate às estruturas 
discriminatórias. Os membros da Comissão são reunidos mensalmente, na primeira 
segunda-feira do mês, na Sede Cultural, para discussão de projetos, eventos e atividades 
que possam agregar à consecução destes objetivos.  
Dentre estas atividades, elencamos a aula dada pelo Prof. Dr. Adilson José Moreira, Doutor 
em Direito Constitucional pela UFMG e Doutor em Direito Constitucional Comparado pela 
Universidade de Harvard, sobre “Direito Antidiscriminatório”, em março de 2019; “Advocacia 
Racial” - Palestrante: Dr. Irapuã Santana E Dra. Regiane Queiroz, em abril de 2019; Cine 
debate “Auto de Resistência” realizado em parceria com IBCCRIM - convidadas: Juliana 
Farias (Roteirista), Ivanir Mendes (Pesquisadora), em maio de 2019; workshop denominado 
“Gestão Estratégica, Conceitos Eficazes e Inovadores de Prática e Execução de Projetos”, 
ministrado pelo Prof. Claudio Fernando André, Doutor em Educação pela USP e Pós-Doutor 
em Informática pela UFRGS, em julho de 2019; seminário realizado em atenção ao Dia de 
Tereza de Benguela, Dia da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha (celebrado em 
25/07), em conjunto com as Comissões da Mulher Advogada, em julho de 2019;  evento 
em conjunto com as Comissões da Mulher Advogada, Direito Sistêmico, Direitos Humanos, 
Direito de Família e Sucessões, Justiça Restaurativa, Diversidade Sexual, Práticas 
Colaborativas, Direito à Adoção, Direitos Infantojuvenis, Política Criminal e Penitenciária e 
OAB Vai à Escola,  tratando atualidades das relações familiares, garantindo 
representatividade de gênero, étnico-racial e diversidade sexual (de dezoito palestrantes 
no evento, dezesseis eram mulheres; oito eram mulheres negras; e. pelo menos 1/3 dos 
componentes das mesas tinham representatividade LGBTQIA+), em agosto de 2019; a aula 
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dada pela Prof.ª Dra. Ísis Aparecida Conceição, Mestre em Lei de Interesse Público com 
especialização em Teoria Crítica Racial Internacional pela UCLA e Doutora em Direito do 
Estado pela Universidade de São Paulo, sobre “Teoria Crítica Racial”, em agosto de 2019; 
participação em diálogos sobre direitos humanos, promovido pela Comissão de Direitos 
Humanos, em setembro de 2019; participação no “Seminário Direitos das Meninas e ODS- 
Interseccionalidades e Inovação Social”,  evento promovido em razão do Dia Internacional 
do Direito das Meninas (celebrado em 10/10), organizado por Geledés Instituto da Mulher 
Negra, Comissão de Igualdade Racial, Rede Meninas e Igualdade de Gênero-RMIG,  
Luderê, com apoio da Rede Estratégia ODS da União Europeia e da Comissão Direitos 
Infantojuvenis, em outubro de 2019; “Simpósio – Mobilização Nacional Pró-Saúde da 
População Negra” – convidados: Dra. Gabriela Alana Dantas, Dr. Cléber da Costa Firmino, 
Dra. Janete Alves Gomes, Ver. Juliana Cardoso, Dra. Claudia Patrícia de Luna,  Dra. 
Amanda Arlete Ribeiro Firmino, em novembro de 2019; participação no evento “Diálogos 
Sobre Privilégios E Estruturas Discriminatórias”, promovido pela CGPGP, em novembro de 
2019; participação em Retrospectiva Jurídico-Acadêmica Para A Advocacia Negra, 
conjuntamente com a Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, em novembro 
de 2019 - participação em evento realizado em parceria com a Comissão da Mulher 
Advogada com o apoio da Coordenadoria Da Mulher Em Situação De Violência Doméstica 
E Familiar Do Poder Judiciário - COMESP, “Mulheres Em Uma Cidade Sustentável”, 
discutindo habitação, saúde, segurança pública, educação e cultura e arquitetura e 
urbanismo no contexto da desigualdade de gênero, que inclusive fez parte da agenda oficial 
dos “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, da ONU Mulheres, em 
dezembro de 2019. Atividades conjuntas com Defensoria Pública do Estado de São Paulo 
e IBCCRIM: “Os Efeitos psicossociais do Extermínio da Juventude Negra”, convidadas: 
Débora Maria Silva, Luciane Rocha, Milena Mateuzi, Priscila Pamela Cesario, maio de 
2019; “Mulheres negras na Universidade” palestrantes: profa. Dra. Dora Lúcia Bertulio; Dra. 
Allyne Andrade; Nálida Coelho, outubro de 2019; “Racismo Institucional e Sistema de 
Justiça – Refletindo sobre a promoção do acesso à justiça com a equidade racial”, outubro 
de 2019;  “Encontro Movimentos Sociais e Instituições- Definindo Estratégias”, novembro 
de 2019. 
A Comissão de Igualdade Racial realizou o I Encontro de Presidentes de subcomissões de 
Igualdade Racial do Estado de São Paulo e, também, a outorga do Prêmio Benedicto 
Galvão, organizando a I Jornada de Equidade Racial da OAB/SP, em novembro de 2019. 
A CIR empregou esforços no estabelecimento e manutenção de parcerias intrainstitucionais 
para promoção de debates sobre as estruturas discriminatórias e de desigualdade. Neste 
escopo, é possível destacar a atuação da Presidente da Comissão e Conselheira Seccional, 
Dra. Maria Sylvia Oliveira, que no ano de 2019 visitou subseções desta Seccional tratando 
o tema, para que se pudesse estabelecer um verdadeiro pacto pela equidade racial.  

Com isso, a CIR conseguiu estabelecer um diálogo frutífero com as subseções de 
Itaquera, Ourinhos, Presidente Prudente, Santana, Osasco, Mauá, Taboão da Serra, Santo 
André, São José dos Campos, Suzano, Mairiporã, Ribeirão Pires, Jabaquara, Pinheiros, 
Barueri, Carapicuíba, Jundiaí, Guarulhos, Barretos, Espírito Santo do Pinhal e muitas 
outras. Com isso, foi possível mapear as subseções que não tratam a igualdade racial como 
pauta própria e independente, e formular estratégias de conscientização, bem como 
estabelecer uma rede de apoio para a advocacia negra no estado de São Paulo.   

A CIR também forjou importantes parcerias interinstitucionais com uma série de 
órgãos públicos e privados no âmbito do estado de São Paulo, nos mais variados nichos, 
para fomento do debate e de ações afirmativas. Cumpre registrar o desenvolvimento de 
seminários conjuntos entre CIR e Defensoria Pública do Estado de São Paulo; IBCCRIM-



 

 

 

Comissão da Igualdade Racial da OAB SP 

Praça da Sé, 385, 5º andar, Centro, São Paulo – SP, CEP 01001-902 

Telefone: (11) 3291-8212– Facebook: @igualdaderacialoabsp 

Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Geledès -Instituto da Mulher Negra; Conselho de 
Participação da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, em voga desde abril,  

Os trabalhos tendem a se intensificar para o ano de 2020, com debates mais densos. 
Outras instituições, como Ministério Público do Trabalho, Coordenadoria oferecem ampla 
participação da CIR em eventos voltados para esta temática e consideram a CIR enquanto 
observadora institucional de projetos inclusivos em andamento. Outras instituições, como 
a Educafro, são parceiras frequentes, auxiliando ativamente nos trabalhos de Comissão. 

Dra. Maria Sylvia Oliveira, Presidente da CIR e outras/outros membros, estiveram 
em atividades em outras Seccionais no país (Paraná, Pernanbuco, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais) para angariar informações para gestão de trabalhos e firmar mais parcerias que 
facilitassem a união pela equidade racial no país. A Comissão de Igualdade Racial esteve 

representada em outros eventos: “25º Seminário Internacional de Ciências Criminais, o 

maior encontro da área na América Latina.”; Prêmio Betinho, outorgado pela Câmara 
Municipal de São Paulo e em audiências públicas, sobre “pacote anti-crime”; projeto de Lei 
sobre “cesariana em hospitais públicos”. A temática foi bastante cara à Comissão em 2019, 
culminando na Jornada pela Equidade Racial, em novembro, que pautou uma série de 
atividades na Seccional São Paulo, com grande evento em 28/11/2019, onde cultura e 
tradições negras ocuparam o ambiente institucional da Ordem dos Advogados do Brasil-
Seccional São Paulo. 

Considerando a magnitude das atividades propostas, a CIR pautou 10 grupos de 
trabalho, assim organizados:  

♠ GT1 - RACISMO ESTRUTURAL, INSTITUCIONAL E SISTEMA DE JUSTIÇA  
♠ GT2 - EDUCAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639 
♠ GT3 - POLÍTICAS PÚBLICAS E SEGURANÇA PÚBLICA 
♠ GT4 - PROPOSTAS LEGISLATIVAS 
♠ GT5 – ENFRENTAMENTO AO GENOCÍDIO DA JUVENTUDE NEGRA 
♠ GT6 - MERCADO DE TRABALHO  
♠ GT7 - SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA 
♠ GT8 – COMUNICAÇÃO  
♠ GT9 - RACISMO RELIGIOSO 
♠ GT10 - VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NEGRA 
Os grupos de trabalho foram unânimes em estressar a necessidade de um censo 

étnico-racial da advocacia, cuja proposta já foi apresentada à Diretoria e terá execução na 
agenda 2020 do Conselho Seccional. 

Além disso, os grupos atuam em conjunto, de forma abrangente e multidisciplinar, 
com vistas ao combate das estruturas discriminatórias e conscientização da advocacia e 
da sociedade civil pela equidade racial. Parte dos eventos de destaque listados foi 
planejado e organizado pelos GTs instituídos, que pautaram debates jurídicos intensos 
durante o ano.  

Podemos destacar, neste escopo, a atuação de GT1, que utiliza dados da 
Organização dos Estados Americanos – OEA para mapeamento de ações no estado de 
São Paulo e posterior sugestão para atuação desta Seccional, judicialmente ou não, dentre 
outros afazeres; GT2, que faz o mapeamento de ações no estado de São Paulo acerca do 
cumprimento da norma para posterior sugestão para atuação desta Seccional, 
judicialmente ou não, e está providenciando tradução em LIBRAS do documento, além de 
projeto de mentoria para educadores, dentre outros afazeres; GT3, que está planejando 
diálogos educativos entre Polícia Militar, Ministério Público e Comunidade Negra acerca de 
ações afirmativas institucionais e abordagens de saúde e segurança pública, dentre outros 
afazeres; GT5, que realizou fiscalização de concursos estaduais do ano de 2019 para 
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verificar a observância da pontuação diferenciada e um estudo do relatório da CPI de 
Assassinato dos Jovens Negros do Senado, dentre outros afazeres; e GT7, que realizou 
análise do PL 352/2019 de autoria do Vereador Fernando Holiday, e elaborou Nota Técnica 
sobre a Saúde da População Negra e Propostas de Melhoria e Cumprimento, dentre outros 
afazeres. 

No que tange o combate mais aguerrido das práticas discriminatórias e reflexos na 
população negra, a Comissão de Igualdade Racial tem parceria firmada com a Comissão 
de Direitos Humanos, que tem respondido de forma aguerrida e exemplar aos casos que 
lhe são submetidos e é inexorável na defesa de prerrogativas constitucionais ameaçadas.  

Podemos destacar a atuação exemplar no caso Paraisópolis, onde as duas 
Comissões estão ativamente engajadas, com a participação de ambas as Presidências nas 
reuniões com o Poder Público para esclarecimentos, além das tratativas internas para 
preservação das famílias das vítimas.  

Destaca-se, ainda, a última interação entre as Comissões, em 08/12/2019; a 
Comissão de Igualdade Racial, acionada por uma de suas integrantes, informou ao Núcleo 
de Ações Emergenciais da Comissão de Direitos Humanos grave violação aos direitos da 
criança e do adolescente, com recorte racial, em curso na Linha Verde do Metrô. O 
chamado foi prontamente respondido, com acompanhamento integral da Comissão de 
Direitos Humanos e de Prerrogativas culminando na descoberta de outras violações 
praticadas na mesma data e local, com imediato procedimento administrativo-disciplinar 
para apuração pelos órgãos responsáveis. 

A Comissão de Igualdade Racial da OAB-SP pretende intensificar e capilarizar ainda 
mais suas atividades para 2020, mantendo e expandindo trabalhos listados, e 
acrescentando novas frentes de atuação, objetivando, nestas práticas, a consecução de 
seus objetivos nesta Seccional.  

 

São Paulo, 16 de dezembro de 2019. 

 

 

Dra. Maria Sylvia Oliveira 
______________________________________ 
Presidente da Comissão da Igualdade Racial 

 


