
Igor Sant’Anna Tamasauskas e Luísa Weichert, do escritório Bottini & 

Tamasauskas, são os advogados do caso. 

Dalmo de Abreu Dallari é jurista formado na Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (1957). Livre docente (1963), professor (1974) e diretor (1986-

1990) da mesma instituição. Figura de destaque na resistência à ditadura, a partir de 1972 

passou a organizar a Comissão Pontifícia de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. 

Autor de grandes títulos jurídicos. 

Fabio Konder Comparato é jurista formado na Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (1959). Livre Docente pela mesma instituição (1966). Doutor em 

direito pela Universidade de Paris (1963) e Doutor Honoris Causa da Universidade de 

Coimbra (1999). Professor Emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

(2009). Figura de destaque nas obras de direitos humanos, direito comercial e direito 

constitucional. Autor de grandes títulos jurídicos. 

Kenarik Boujikian Felippe é jurista, desembargadora aposentada do Tribunal de 

Justiça de São Paulo. Formada em Direito pela PUC-SP (1984),  Especialista em Direitos 

Humanos pela Escola Superior da PGE/SP. Foi Procuradora do Estado de São Paulo. 

Ingressou na magistratura em 1989 e aposentou-se como desembargadora em 2019. 

Reconhecida defensora dos direitos fundamentais, participou de grupos de trabalho do CNJ 

e TSE para viabilizar o exercício do direito de voto aos presos provisórios e adolescentes 

internados; bem como para tratar de políticas públicas voltadas às mulheres encarceradas e às 

crianças nascidas em situação de encarceramento. Por sua atuação em  Direitos Humanos, 

recebeu diversos  prêmios e medalhas  em razão de sua ação  em vários campos dos direitos 

humanos. Faz parte do Conselho da Ouvidoria da Defensoria Pública de São Paulo. 

Conselheira do Fundo Brasil de Diretos Humanos. 



Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo é economista e professor brasileiro da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e da Faculdades de Campinas (FACAMP). 

Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (1965), realizou pós-graduação em 

Desenvolvimento Econômico promovido pela CEPAL/ILPES, graduando-se em 1969. 

Realizou doutorado (1975) na UNICAMP, onde também se tornou professor-titular em 1986. 

Em 2001, foi incluído no Biographical Dictonary of Dissenting Economists. Foi assessor econômico 

do PMDB e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda (1985-1987), 

secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (1988-1990) e secretário de 

Economia e Planejamento (1991-1995), entre outros cargos públicos de destaque. 

Renato Janine Ribeiro é ex-ministro da Educação (2015) e professor titular de 

Ética e Filosofia Política na USP. É autor, entre outros, de A sociedade contra o social (Prêmio 

Jabuti de 2001), A boa política (2017) e Ao leitor sem medo (1984). Foi professor visitante na 

Universidade de Columbia e na UNIFESP. Diretor de Avaliação da Capes (2004-2008). 

Formado em filosofia na USP, fez mestrado na Universidade de Sorbonne (1973) e 

doutorado pela USP.  

 

Ana Mesquita nasceu em São Paulo, em 1970 e cresceu no interior do Estado. 

Como nadadora de Águas Abertas participou da Copa do Mundo (25km) de 1992, no Lac 

Saint-Jean, Canadá e da Final do Campeonato Mundial 93-94 (36km) na Riviera Lígure - Itália. 

Em 1993 atravessou a nado o Canal da Mancha estabelecendo novos recordes brasileiro 

absoluto e latino-americano feminino. A marca feminina ainda permanece, 27 anos depois. É 

licenciada em Educação Física pela USP, mestre em Comunicação pela PUC-SP e fotógrafa. 

André Domingos da Silva é atleta brasileiro, na categoria do atletismo, 

especializado em provas de curta distância. Participou de três Olimpíadas (Barcelona 1992, 

Atlanta 1996 e Atenas 2004). Nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, recebeu a medalha 

de bronze no revezamento 4x100m e, nos Jogos Olímpicos de Sydney no ano 2000, recebeu 

a medalha de prata no revezamento 4x100 metros. 

Fernando Scavasin é atleta, esgrimista brasileiro. Participou da equipe brasileira de 

florete nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. É medalha de prata nos Jogos 

Panamericanos de Toronto 2015 e bronze nos Jogos Panamericanos de Guadalajara 2011. 

Campeão sul-americano em 2010 e 2014. 



Maria Julia de Castro Herklotz é ex-atleta de esgrima e arquiteta formada pela 

FAUUSP, mestranda pela mesma instituição e professora da Escola da Cidade. Foi atleta da 

equipe brasileira de esgrima 1996-2004. É atleta Olímpica Atenas 2004, bi-campeã 

brasileira e esteve em 3 edições de jogos Pan-Americanos. Fundadora da Associação 

Brasileira de Esgrimistas em 2008 onde trabalha como voluntária. 

Marta Sobral é atleta brasileira, foi jogadora de basquete integrante da Seleção 

Brasileira. Foi medalha de ouro nos Jogos Panamericanos de Havana 1991, prata nos Jogos 

Panamericanos de Indianápolis 1987 e bronze nos Jogos Panamericanos de Caracas 1983. 

Foi ainda medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996 e bronze nos Jogos 

Olímpicos de Sydney 2000. 

Ricardo Prado é atleta brasileiro de natação. Possui diversas medalhas, entre elas, 

prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984, medalha de ouro nos Jogos Panamericanos 

de Caracas 1983 e ouro no Campeonato Mundial de Guayaquil 1982. Gestor esportivo 

responsável pelos esportes aquáticos nos Jogos Olímpicos e Paralimpicos Rio 2016, 

Treinador da equipe de natação do Projeto Futuro entre os anos de 1992 a 2004, projeto esse 

sediado no Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, Diretor de Desenvolvimento 

da Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos. 

Vera Mossa é atleta brasileira, foi jogadora de vôlei integrante da Seleção Brasileira 

e disputou três edições consecutivas dos Jogos Olímpicos (Moscou 1980, Los Angeles 1984, 

Seul 1988). Foi campeã sul-americana em Santo André 1981. 

Ana Duarte Lanna é cientista social e historiadora, professora titular e Diretora da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, realizou pesquisas de pós-doutorado na Universidade 

Paris IV- Sorbonne (2001). Foi Diretora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP 

(2006/2010) e Presidente do Condephaat (2013/15). Entre várias publicações, destacam-se 

os livros Uma cidade na transição: Santos, 1870/1913 (1996), São Paulo, os estrangeiros e a 

construção das cidades (2011) e Transições metropolitanas: centralidades nas cidades 

brasileiras no breve século XX (2019). 



Carlos Ferreira Martins é arquiteto e urbanista. Professor Titular (Full professor) 

do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP Campus São Carlos, do qual foi fundador e 

primeiro diretor (2011-2016). Arquiteto e urbanista pela FAU USP (1974), Mestre em 

História pela FFLCH USP (1988) e doutor pela Universidad Politécnica de Madrid (1992). 

Foi presidente da ANPARQ - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 

Arquitetura e Urbanismo (2007-10) e do Conselho Curador da UFSCar (2014-20). 

Christina de Castro Mello é arquiteta urbanista formada na FAU-USP em 1972. 

É professora da Faculdade de Arquitetura Belas Artes e Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Católica de Santos. Já recebeu prêmios por diversos projetos, 

entre eles: SESC Birigui (Prêmio Archdaily – Projeto do Ano 2020), SESC Jundiaí (Archdaily 

– 100 melhores projetos das Américas 2016), Conjuntos de Hospedagem do Centro de Lazer 

SESC Bertioga (Prêmio Melhor da Arquitetura 2009 Categoria Hotelaria), Projeto de 

Restauração e Reforma do Teatro São Pedro de São Paulo (Prêmio Medalha de Ouro na 

Quadrienal de Praga), Orquestra Mágica do SESC Itaquera (Prêmio Biab 94 Bienal 

Internacional de Olinda), Edifício de Escritórios para FAPESP (Primeiro lugar em concurso 

de projetos 1991), Conjunto de obras educacionais (Prêmio IABSP 1983). 

Eduardo de Castro Mello é arquiteto e urbanista. Profissional arquiteto e consultor 

em arquitetura esportiva, desde sua graduação em 1970 vêm projetando instalações esportivas 

de expressão no Brasil e no exterior, inclusive com obras premiadas em bienal internacional 

de arquitetura. Foi membro da IAKS-LAC, Associação Internacional para Instalações 

Esportivas, seção América Latina e Caribe, entidade com sede em Köln, Alemanha. Autor 

responsável técnico do projeto arquitetônico do Ginásio da USP, Secretaria Municipal de 

Esporte de São Paulo, entre outros. 

Fernando Mello Franco é arquiteto e urbanista, doutor pela FAU-USP. Atua 

como professor universitário, pesquisador e consultor especialista urbano para órgãos 

multilaterais e instituições do terceiro setor, com trabalhos realizados na América Latina e 

África. Foi Secretário de Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo (Gestão 

2013-2016), responsável pela revisão do marco regulatório da política urbana da cidade. 

Sócio fundador do escritório MMBB Arquitetos (1990 – 2012) e colaborador do arquiteto 

Paulo Mendes da Rocha (1996 – 2012). 

 



Joana de Mello Carvalho e Silva é arquiteta e urbanista. É docente do 

Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto, grupo de disciplinas História 

e Teorias da Arquitetura e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAUUSP. Possui 

graduação em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP (1997), mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São 

Carlos da Universidade de São Paulo (2005), doutorado em História e Fundamentos da 

Arquitetura e do Urbanismo pela FAUUSP (2010) e pós-doutorado pelo Instituto de 

Filosofia e Ciência Humanas da Unicamp (2015). Foi professora da Escola da Cidade (2003-

2016) e do Curso de Pós Graduação Lato Sensu O Projeto de Arquitetura na Cidade 

Contemporânea da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie (2010-2012). 

Atuou como redatora da Enciclopédia de Artes Visuais do Itaú Cultural. Integra o 

Laboratório para Outros Urbanismos (FAU-USP) e lidera o Grupo de Pesquisa Arquivos, 

fontes e narrativas: entre cidade, arquitetura e design (CNPq). É Bolsista Produtividade em 

Pesquisa CNPq/ PQ -2 com experiência na área de História e Fundamentos de Arquitetura 

e Urbanismo modernos. É autora dos livros O arquiteto e a produção da cidade: a experiência de 

Jacques Pilon, 1930-1960 (Fapesp/ Annablume, 2012), Ricardo Severo: da arqueologia portuguesa à 

arquitetura brasileira (Fapesp/ Annablume, 2007) e Icaro de Castro Mello. Principais projetos (J. J. 

Carol Editora, 2005). 

 

José Tavares Correia de Lira é arquiteto, professor Titular de História da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, foi diretor do Centro de Preservação Cultural 

(2010/2014) dessa mesma universidade atuando nas áreas de patrimônio cultural, memória, 

acervos e museus universitários. Realizou pesquisas de Pós-Doutorado na Graduate School 

of Architecture, Planning and Preservation na Columbia University de Nova York (2009) e 

na École Nationale Supérieure dArchitecture de Paris-Malaquais (2015). Suas principais 

publicações são Warchavchik: fraturas da vanguarda (2011), Memória, Trabalho e 

Arquitetura (2013) e Patrimônio Construido da USP: preservação, gestão e memoria (2015). 

 

Monica Junqueira de Camargo é Arquiteta, professora livre-docente de História 

da Arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde foi diretora do 

Centro de Preservação Cultural (2014/2018). Foi conselheira do Conpresp entre 2004 e 

2007. Trabalhou como arquiteta de 1977a 2003 na Prefeitura do Município de São Paulo, 



pesquisando no Departamento do Patrimônio Histórico e na Divisão de Pesquisas do Centro 

Cultural São Paulo. 

 

Marcos Acabaya é arquiteto, urbanista e professor. Formado na FAU-USP (1969), 

onde virou professor em 1994. Sua carreira despontou com o projeto da Residência Milan, 

1972, realizado sob inspiração da forma livre de Oscar Niemeyer e pelo uso "brutalista" do 

concreto aparente em São Paulo. Além de ter obras publicadas em diversas revistas 

internacionais, Acayaba tem as casas Olga e Acayaba, 1996, analisadas nos livros World Houses 

Now - Contemporary Architectural Directions, de Dung Ngo, e Modern House 2, de Claire Melhuish. 

 

Nilce Cristina Botas é arquiteta e urbanista. Formada pela FAU-USP (2000), 

realizou depois mestrado (2005) e doutorado (2011) na mesma instituição. Docente do 

Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da FAU USP. Tem 

experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase nas pesquisas de história, atuando 

principalmente nos seguintes temas: história da habitação; o papel dos engenheiros e dos 

arquitetos no serviço público; história da tecnologia e da industrialização na arquitetura 

habitacional; arquitetura, habitação e processos de urbanização nas questões do 

desenvolvimento no Brasil e na América Latina. Integra o Laboratório para Outros 

Urbanismo (FAU USP). 

 

Nivaldo Vieira de Andrade Junior é arquiteto e urbanista, mestre e doutor em 

Arquitetura e Urbanismo pela UFBA, onde é professor associado e coordena o Programa de 

Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Realizou estágio pós-doutoral na École 

d'Urbanisme de Paris e foi professor visitante na Università degli Studi di Napoli Federico II 

e na Universitàd degli Studi di Pavia. Foi Presidente Nacional do Instituto de Arquitetos do 

Brasil (IAB) e secretário executivo da Federación Panamericana de Asociaciones de 

Arquitectos (FPAA), além de membro do Conselho Deliberativo do ICOMOS Brasil e do 

Conselho Diretor do Docomomo Brasil. É membro do Conselho Consultivo do IPHAN. 

 

Silvana Barbosa Rubino é cientista social e antropóloga, professora livre-docente 

de História no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, realizou pesquisas 

de pós-doutorado na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris (2012/13). Foi 

conselheira do Condephaat por oito anos intermitentes. Desenvolve pesquisas em cultura 

visual, história intelectual e patrimônios. Sua dissertação “As fachadas da história: as origens, 



a criação e os trabalhos do SPHAN, 1936-1967” é referência para a área de preservação do 

patrimônio cultural desde 1992. 

 

KATIA RUBIO é professora Associada da Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo, onde coordena o Grupo de Estudos Olímpicos. Formada em jornalismo 

(Faculdade Cásper Líbero) e psicologia (PUC/SP), mestre em Educação Física e doutora em 

Educação (USP), pós-doutorada em psicologia social (Universidade Autônoma de 

Barcelona). É pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São 

Paulo. É membro da Academia Olímpica Brasileira e editora da Olimpianos – Journal of 

Olympic Studies. Foi presidente fundadora da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte 

(Abrapesp) e editora da Revista Brasileira de Psicologia do Esporte. Foi Distinguished 

Visiting Fellow no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Birmingham, Reino 

Unido. Com 33 livros publicados dedica suas pesquisas à memória dos atletas olímpicos 

brasileiros. 

 


