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Tudo o que conquistamos, ressalte-se, foi sem jamais 
curvar a entidade a interesses políticos ou pessoais, 
dignificando a independência que faz da Ordem 
uma instituição respeitada por toda a sociedade.  
A voz da advocacia não se calou em nossa gestão. 
Mantivemos as portas abertas, sempre pronto a 
receber e ouvir os pleitos legítimos daqueles que nos 
procuraram. Por esta razão levo comigo o sentimento 
do dever cumprido. 

A OAB/DF, ao lado de sua missão corporativa, está a 
serviço da democracia, da Constituição e das Leis, todas 
convergindo para um único fim: a construção de uma 
sociedade justa alicerçada em preceitos éticos. São esses 
os requisitos básicos que esperamos dos advogados 
durante a disputa pela direção da Casa. 

A democracia, sabemos, é naturalmente ruidosa, mas 
o calor dos debates deve se limitar ao campo das ideias 

e às propostas que, no final das contas, resultarão em 
benefícios para toda a classe. Ainda que divergências 
de pensamento sejam naturais em qualquer processo 
eleitoral, elas não podem esgarçar as bandeiras 
cívicas desfraldadas pelos advogados, com coragem e 
independência. Baixarias e ataques pessoais, venham 
de onde vier, não podem ser tolerados por uma classe 
que ao exigir publicamente ética na política, deve ser a 
primeira a dar exemplo de civilidade. 

Precisamos de uma OAB cada vez mais vigilante com o 
nosso quadro social, tanto no que se refere às profundas 
desigualdades, quanto à segurança, aos direitos 
humanos e ao meio ambiente. Com consciência crítica, 
denunciando as calamidades sociais, a corrupção e todas 
as formas de opressão e violência que atentam contra a 
cidadania, a OAB tem o dever de contribuir para que 
possamos nos orgulhar do presente e enxergar um 
futuro melhor para as futuras gerações de advogados.

Muito além dos embates que marcaram as 
eleições gerais deste ano, nos âmbitos federal e 
local, não passou despercebido o movimento 

de outro segmento, igualmente importante no cenário 
político. Estamos a menos de um mês da eleição para 
a Diretoria e composição do Conselho Seccional 
da Ordem dos Advogados do Distrito Federal, cuja 
trajetória de lutas e participação na vida democrática 
se confunde com a própria história da capital do País. 

Marcada para 29 de novembro, não se trata de 
uma eleição isolada, sendo a OAB/DF integrante do 
complexo que faz da Ordem dos Advogados do Brasil 
uma das maiores instituições do planeta, reunindo algo 
em torno de quase um milhão e meio de profissionais. 
No DF, estima-se o número de 44 mil advogados 
ativos, o que torna a disputa uma oportunidade para 
debatermos e conhecermos melhor a realidade de 
uma profissão que se agiganta na mesma medida da 
complexidade e dos problemas que a envolve. 

Todos cuja inscrição for efetuada até o dia 26 de 
novembro devem comparecer e votar na data marcada 
para a escolha do Conselho Seccional, Diretoria, 
Conselheiros Federais e Seccionais, Subseções e Caixa 
de Assistência dos Advogados (CAA/DF). Os eleitos 
vão comandar a entidade no triênio 2019/2021. 

A advocacia sempre exerceu uma atração social muito 
forte, assim como as demais carreiras jurídicas, quer 
seja pelo aspecto tradicional, quer seja pela perspectiva 
de ascensão profissional. No serviço público, as 

carreiras jurídicas costumam ser melhor remuneradas 
e, na questão do profissional liberal, a advocacia é uma 
das poucas profissões que ainda consegue sobreviver 
como atividade autônoma. 

Mas há um fenômeno novo na praça, que é a super-
oferta de profissionais no mercado de trabalho, criando 
naturais e novos desafios. Se de um lado isto representa 
mais advogados no exercício da defesa, de outro está a 
exigir do profissional não apenas uma boa qualificação, 
como também com preparo intelectual e ético à 
altura dos desafios de uma realidade em constante 
transformação. 

Na atual gestão, não poupamos esforços para atender as 
advogadas e advogados em suas necessidades diárias. 
Este não é o espaço para uma prestação de contas, 
mas a título de exemplo convém lembrar as iniciativas 
tomadas para ampliar e melhorar os ambientes de 
suporte para o advogado, como os novos espaços de 
Eescritórios Modelo na Seccional no Plano Piloto 
e, mais recentemente, na subseção de Taguatinga.  
A ESA tem cumprido seu papel, com novas ofertas 
de cursos de aperfeiçoamento. Ao lado disso,  
a Ordem literalmente escancarou suas portas,  
ampliando o número de comissões para dar 
oportunidades a todos de participarem de atividades e 
da vida de sua entidade representativa Destaque-se o 
relevante papel exercido pela Caixa de Assistência dos 
Advogados (CAA), com diversos novos convênios e 
serviços, e Clube da OAB, cada vez mais frequentado,  
mais ativo e acessível.

Eleições na Ordem
JULIANO COSTA COUTO

Presidente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF)

Editorial
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Eleições
2018 
ADVOCACIA ESCOLHERÁ 
NOVOS DIRIGENTES 
EM 29 DE NOVEMBRO
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Votação é 
obrigatória 
sob pena de 

multa de 20% da 
anuidade vigente, 
exceto para os 
casos de ausências 
devidamente 
justificadas.

No dia 29 de novembro, advogados e 
advogadas do Distrito Federal votarão 
para eleger seus representantes no 
Conselho Seccional, Diretoria, além 
de conselheiros Federais, presidentes 
das Subseções e da Caixa de Assis-
tência dos Advogados (CAA/DF) 
que serão responsáveis pela gestão 
da Ordem dos Advogados do Brasil 

• Subseção de Ceilândia: CNM 
1, Bloco G, Salas 301 a 305, Edifício 
Ceilândia Center. CEP: 72210-200 
– Ceilândia – DF;

• Subseção do Gama e Santa 
Maria: Vara do Trabalho do Gama 
– Área Especial 01, Praça 02, Lote 06 
CEP, St. Central;

• Subseção do Guará: Fórum De-
sembargadora Maria Thereza Braga 
Haynes - QE 25 Conjunto 2 - Lotes 
02 e 03 - 2º andar - Sala 49;
• Subseção do Núcleo Bandei-
rante e Riacho Fundo: Fórum 
Desembargador Hugo Auler – Ave-
nida Contorno, Área Especial, nº 

do Distrito Federal (OAB/DF) pelos 
próximos três anos. 

Para votar, basta comparecer ao local de 
votação designado munido de cartão e/
ou carteira de identidade profissional. 
As urnas ficarão abertas de 9h às 17h, 
de forma ininterrupta, no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães e nas 
11 Subseções. Os locais de votação 
podem ser consultados no site da OAB/
DF, clicando no banner das Eleições 
2018, no centro da página. 

Também serão instaladas seções eleito-
rais, de forma descentralizada, para os 
advogados e advogadas regularmente 
inscritos na OAB/DF e lotados nos 
seguintes órgãos: Advocacia Geral 

13, Lote 15 – Núcleo Bandeirante. 
Núcleo Bandeirante/DF;

• Subseção do Paranoá: Área Especial 
N.02 – Lote 1 – Quadra 03 – Centro 
Social João Paulo II;

• Subseção de Planaltina: AV. São 
Paulo – Quadra 18 – Lote 16 Sala 04;

• Subseção de Samambaia: Resi-
dencial Boulevard das Acácias – Qd. 
302, Conjunto 03, Loja 4;

• Subseção de São Sebastião: 
Fórum Desembargador Everards 
Mota e Matos – Centro de Múltiplas 
Atividades, Lote 4;

da União, Câmara dos Deputados, 
Câmara Legislativa do Distrito Fe-
deral, Defensoria Pública do Distrito 
Federal, Procuradoria da Fazenda 
Nacional, Procuradoria-Geral do 
Distrito Federal e Tribunal de Contas 
da União.

LOCAIS DE VOTAÇÃO

• Brasília: Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães (St. de Divul-
gação Cultural 05 Eixo Monumental 
- Brasília, DF);

• Subseção de Brazlândia: Fórum 
Desembargador Márcio Ribeiro - 
Área Especial NR 4 - Rua 10 - Lote 
4 - Setor Tradicional;

• Subseção de Sobradinho: Fórum 
Desembargador Juscelino José Ribei-
ro – Quadra Central Lotes 2/7 – Área 
Especial – Bloco F;

• Subseção de Taguatinga: Endereço: 
QI 10, Lote 54, Setor de Indústria, 
Taguatinga Norte.

CALENDÁRIO 

Os advogados eleitores devem ficar 
atentos ao calendário eleitoral para 
realização de ações relacionadas à 
eleição 2018 para evitar transtornos 
e impedimentos. 

DISTRITO FEDERAL
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No próximo dia 29 de novembro, advo-
gadas e advogados do Distrito Federal 

irão escolher a nova Diretoria, conselheiros 
e dirigentes da Caixa de Assistência para 
dirigir os destinos da sua entidade represen-
tativa no triênio 2019/2021. Ao lado daqueles 
que anseiam em participar mais diretamente 
da vida da instituição que os representam, 
a chapa  Quem sabe faz a Ordem, encabe-
çada por Jacques Veloso (Presidente) e Thais 
Riedel (Vice), se propõe a levar adiante um 
programa que resulte na permanente valo-
rização do exercício profissional a partir de 
ações pontuais focadas em problemas que 
estão a exigir uma intervenção direta e efetiva 
da Seccional. 

Acreditamos que o trabalho realizado pela 
atual gestão precisa avançar, pois além de 
mostrar-se eficaz, correspondeu às expecta-
tivas da classe, promovendo a participação de 
todos nos trabalhos da entidade. Nunca, em 
toda a sua história, a Ordem foi tão presente 
na vida do advogado. 

Agora, é chegado o momento de uma nova 
dinâmica a partir do conhecimento de uma 
nova realidade da Advocacia do DF, cujo perfil 
alterou-se radicalmente nos últimos anos. 
Jacques tem um currículo de prestação de 
serviços à advocacia por mais de uma década, 
sintonizado com as transformações de nosso 
tempo e ao lado de nomes que dignificam 
a história da advocacia do DF. O mesmo 
pode-se dizer de todos os que compõem a 
chapa, resultado de ampla consulta e parti-
cipação.

Atualmente, segundo as últimas pesquisas 
relativas às atividades profissionais, o DF 
reúne a maior concentração de advogados per 
capita do planeta! Não é pouca coisa e deve 
ser encarada como preocupante esse quadro, 
considerando ainda o fato de que o número 
cresce exponencialmente a cada semestre. 

Vem daí o enorme desafio para todos nós. 
Não bastam iniciativas como as que permi-
tiram o acesso dos escritórios de advo-

cacia aos benefícios tributários do Simples 
Nacional. Nossa entidade precisa oferecer 
caminhos àqueles que, sem outros meios, 
buscam emprego em grandes escritórios que 
muitas vezes funcionam como meras linhas 
de montagem sob a égide da Consolidação 
das Leis do Trabalho, descartáveis a qualquer 
tempo.

Em todas as pesquisas realizadas nesse 
campo constatou-se que a grande maioria dos 
advogados brasileiros, inclusive dentre os que 
trabalham em grandes bancas ou empresas 
privadas, sonha em ter seu próprio escritório. 
O problema, como eles apontam e conhecem 
bem, vai desde a burocracia até a falta de estí-
mulo e orientação. As dificuldades costumam 
ser maiores entre as mulheres advogadas, 
cuja atividade ainda enfrenta uma forte carga 
de preconceito que precisa ser duramente 
combatido. 

É, por esta razão, mais do que um dever, 
uma obrigação da Ordem dos Advogados 
do DF, trabalhar em defesa de condições 
objetivas para que os advogados se unam, 
seja na forma de sociedade individual, seja 
em pequenas sociedades, e estabeleçam sua 
clientela. 

Sabemos que não é responsabilidade das 
faculdades de Direito formar advogados, mas 
bacharéis em Direito. Nelas não se ensina 
como conquistar o cliente, e soa um tanto 
surreal a ideia de que este surgirá de forma 
espontânea diante da porta do escritório. 
Também não podemos continuar dizendo 
que a vida é feita somente de sacrifícios. 
Precisamos quebrar paradigmas.  

A OAB/DF tem o dever de ser inovadora 
e prestar aos advogados toda a assistência 
necessária, auxiliando-os para facilitar o exer-
cício da profissão.  Essa compreensão institu-
cional contribui para definirmos prioridades 
que, de ordem geral, relacionam-se com as 
expectativas dos próprios advogados, ao lado 
do desafio de promovermos uma integração 
cada vez maior.

Uma nova dinâmica para a 
Seccional da OAB/DF
“Quem sabe faz a Ordem”

Jacques
PRESIDENTE

Vice Thais Riedel

@QuemSabeFazAOrdem /QuemSabeFazAOrdem

DISTRITO FEDERAL

OAB/DF Eleições 2018



Achapa número 20 - Independência na 
Ordem, liderada por Délio Lins e Silva 

Jr., pretende fortalecer a OAB/DF para que ela 
recupere o respeito e a representatividade dos 
advogados e o protagonismo social. 

Isso significa resgatar a voz da OAB, sendo 
a independência condição essencial. E ela 
começa pela desvinculação total da OAB/DF 
de partidos políticos e interesses partidários. 

A Independência na Ordem propõe um 
choque de gestão, com transparência, inovação 
e informatização completa da administração. 
O marco será um Portal da Transparência com 
livre acesso dos advogados às informações 
sobre como o dinheiro dos Advogados está 
sendo utilizado.

Délio é a pessoa certa para liderar essa 
mudança!  Foi  Conselheiro no tr iênio 
2010/2012, e presidiu as Comissões de Apoio 
ao Advogado Iniciante e de Honorários. Foi 
dele a ideia de criar o piso salarial da categoria 
no Distrito Federal e o Curso de Formação do 
Jovem Advogado. Na sua época, a OAB atuava 
em favor dos advogados nos processos em que 
eram fixados honorários irrisórios. 

Dessa experiência nasceu a compreensão 
de uma gestão com o máximo de represen-
tatividade, abrangendo todos os nichos da 
advocacia, das áreas privada e pública e dos 
diversos movimentos sociais. Por isso, ele vai 
formar um Conselho com advogados dos mais 
variados segmentos, de todas as Subseções, 
representantes dos movimentos da mulher, 
dos negros, dos LGBT e da pessoa com defi-
ciência, entre outros. “É imprescindível o 
acolhimento de todos os segmentos em todas 
as instâncias da OAB-DF, como forma de 
garantir efetividade das ações da Ordem para 
toda a advocacia. Isso é ser realmente plural”, 
afirma Délio.

As mulheres têm papel especial nessa missão! 
A advogada Cristiane Damasceno, com reco-
nhecido trabalho em políticas públicas, será a 
vice-presidente. A Independência na Ordem 
tem duas lideranças femininas na Diretoria, 
duas no Conselho Federal, duas na Caixa de 
Assistência e 50% no Conselho da Seccional. 
Elas também lideram a chapa nas Subseções 
de Brazlândia, Gama e Santa Maria, Guará, 
Planaltina e São Sebastião e estão em sete das 
nove vice-presidências.

O fortalecimento das Subseções é priori-
dade para Délio. “Elas precisam e merecem 
atuar com autonomia administrativo-finan-
ceira e agilidade na defesa das prerrogativas, 
além da formação continuada do Advogado. 
Na nossa gestão, isso será alcançado!”, aponta. 

Valorizando cada vez mais o advogado 
iniciante, Délio apresenta o Projeto Boome-
rang Jurídico, no qual parte da anuidade 
dos primeiros anos pode ser convertida em 
valores para frequentar cursos na ESA, que 
serão descentralizados e oferecidos nas sedes 
das Subseções. 

A defesa das prerrogativas da classe será 
intransigente e em todas as instâncias, judicial 
e administrativa. Délio restabelecerá a Advo-
cacia Geral da OAB, com advogados concur-
sados, para atuar imediatamente na cessação 
das violações e, depois, no pós-desagravo, 
com representações contra as autoridades que 
violaram as prerrogativas perante os órgãos 
de controle (CNJ, CNMP e Corregedorias, 
entre outros).

“Somente com firmeza vamos retirar a 
OAB/DF das páginas policiais e resgatar o 
respeito à advocacia. Precisamos conscientizar 
a sociedade do papel crucial dos advogados 
na defesa da sociedade e da ordem jurídica 
constitucional”, resume Délio Lins e Silva Jr.

Délio Lins e Silva e a necessária 
Independência na Ordem

CAA/DF 13CAA/DF 12 CHAPA 20 - Independência na ordem 13OAB/DF Eleições 2018



A  Chapa SOMOS TODOS OAB tem 
como principais objetivos: o resgate, a 

renovação e a inclusão do advogado. Para isso 
apresenta 30 propostas, que já estão disponí-
veis para acesso nas redes sociais. 
A OAB não atende mais aos anseios dos advo-
gados e da sociedade, diminuída pelas vicis-
situdes ideológicas e partidárias, bem como 
pela falta de rotatividade, deve ser revigorada 
pela mudança que trazemos. Somos um grupo 
plural, em que o partido é a ADVOCACIA. 
Gostaríamos de destacar algumas de nossas 
propostas mais importantes que MUDARÃO 
E FARÃO HISTÓRIA NA OAB/DF:
GESTÃO DA ORDEM: Aplicar à insti-
tuição normas de Compliance; CONSULTA 
aos advogados; e, Gestão Participativa, SEM 
JEITINHOS OU APADRINHAMENTOS. 
ANUIDADE: Anuidade Vai e Vem: trans-
formar a anuidade em créditos a serem utili-
zados na Caixa de Assistência e na ESA; 
ANUIDADE ZERO: 1º Ano de Advocacia 
SEM anuidade: a partir de 2019, o primeiro 
ano de inscrição na OAB/DF será SEM o 
pagamento de anuidade. Para os Ingressos no 
sistema OAB/DF 2018: a anuidade paga será 
convertida em crédito a ser utilizado na ESA, 
nos cursos de capacitação, palestras, seminá-
rios e pós-graduação; Acumular créditos que 
serão abatidos na Anuidade: cartão que, ao 
ser utilizado, cria um sistema semelhante ao 
sistema de milhagem que serão abatidos no 
valor da anuidade. 
Descentralização da ESA e Novos Cursos: 
oferecendo cursos em TODAS as regiões 
administrativas; Cursos de Marketing Jurídico 
e Cursos sobre Prerrogativas, pois o primeiro 
defensor das prerrogativas é o próprio advo-
gado. Fortalecendo o advogado, fortalecemos 
as prerrogativas. 

ADVOGADO INICIANTE: aumento e 
criação de Coworking/Escritório Modelo, 
para todas as subseções, assessoria e mento-
ring.
ADVOGADO EMPREGADO: Defesa do 
Piso e de Salários Dignos e, para os empre-
gados públicos, com a publicação da decisão 
do RE 589.998, além da motivação para 
demissão, novos direitos serão conquistados. 
HONORÁRIOS: Amicus Curiae: ingresso 
como amicus curiae nos processos em que 
forem fixados honorários aviltantes. 
PRERROGATIVAS: visando o resgate e 
inovação: Procurador de Prerrogativas: advo-
gados selecionados por processo seletivo para 
ficar à disposição dos colegas e atender às 
demandas. Esses advogados ficarão descen-
tralizados para atender às demandas urgentes; 
Aplicativo de Prerrogativas: mapeamento das 
varas, juízes, serventuários, dentre outros, 
que desrespeitam as prerrogativas; Prêmio 
Boas práticas para a Advocacia; selo de quali-
dade para aqueles que nos ajudam no exer-
cício da advocacia; Serviço “SOS Advogados”: 
Prerrogativa Itinerante. 
TED: Informatização dos processos discipli-
nares; Publicidade e Propaganda para o Advo-
gado: discussão aberta e elaboração de docu-
mento, dentro do Código de Ética, acerca do 
que pode ser feito e considerado ético pelo 
TED da OAB/DF.  
PJE: Help Desk: funcionário da OAB capa-
citado para auxiliar nas dúvidas de utilização 
e peticionamento do PJe via on-line e chat 
permanente, até as 23h59; Uniformização dos 
Processos Eletrônicos: atuação junto à OAB 
Federal e ao CNJ para unificação do PJE.  
DEFENSORIAS E NPJ: convênios e fisca-
lização dos parâmetros para atendimento de 
hipossuficientes. 

MUDAREMOS A HISTÓRIA 
FAZENDO HISTÓRIA

TED/DF 1514 CHAPA 30 - Somos todos OAB 15OAB/DF Eleições 2018
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A Chapa Ordem Democrática - 40 é um 
grupo plural e diverso para representar 

uma Ordem realmente Democrática e aces-
sível a todos advogados e advogadas. 

Em 1988, período de redemocratização, 
a primeira chapa “Ordem Democrática” foi 
liderada pelo Ministro Sepúlveda Pertence, 
num movimento que uniu nomes como José 
Geraldo Souza Júnior, Herilda Balduino, 
Verá Lucia Araújo, Sigmaringa Seixas, Paulo 
Machado Guimaraes.

Contemplando a exigência de maior parti-
cipação feminina nos espaços políticos e insti-
tucionais, o grupo atual é composto majo-
ritariamente por mulheres que ocupam os 
principais cargos, algo inédito nos 88 anos de 
história da OAB.

Temos como principais propostas: 
1) dinamizar a OAB como pronta assegura-

dora das prerrogativas da advocacia e de apoio 
ativo ao exercício profissional para todos os 
segmentos da classe.

2) defesa de prerrogativas atentando para 
especificidades das atuações de advogados e 
advogadas junto ao TCU, TCDF, sistema 
prisional, sistema socioeducativo, justiça do 
trabalho, execução penal, INSS, empresas 
públicas e agências reguladoras.

3) revisão da tabela de honorários, incluindo 
diligências, serviços de correspondente e 
outros não contemplados pela tabela atual e 
fiscalização da correta fixação de honorários 
sucumbenciais.

4) fiscalização do cumprimento do piso 
salarial da advocacia e das regras trabalhistas 
e estatutárias.

5) resgatar o papel institucional da OAB de 
defesa da Constituição, da ordem jurídica do 
Estado democrático de direito, dos direitos 
humanos e da justiça social. Como um serviço 
público, a Ordem dos Advogados do Brasil 
precisa estar presente nas questões de rele-
vância nacional e local.  

6) treinamento para PJE gratuito e segmen-
tado para grupos específicos.

7) participação de representantes da OAB 
nos conselhos distritais (mulher, criança e 
adolescente, igualdade racial, segurança e 
outros) escolhidos através de consulta pública.

8) Caixa de Assistência: atualização dos 
convênios no site; melhor divulgação e 
descentralização dos serviços; transparência 
nas contas; divulgação em redes sociais; dispo-
nibilizar creche, espaço infantil e espaços 
colaborativos; divulgação de regimento e 
regulamento da CAA.

9) proposição de alteração do estatuto da 
advocacia para garantir proteção às advogadas 
puérperas por tempo compatível com a licença 
maternidade.

10) adesão e implantação dos planos nacio-
nais de valorização da mulher advogada e da 
advocacia idosa.

11) plataforma específica de ações pensando 
na acessibilidade de advogados e advogadas 
com deficiência. 

12) composição paritária de comissões, 
incluindo presidências, e mesas de eventos. 

13) gabinete da presidência itinerante, valo-
rizando as subseções. Uma subseção por mês.

14) desenvolvimento de aplicativo para 
unir escritórios e jovens advogados em busca 
de oportunidade num só lugar.

15) ampliação da temática e diversificação 
dos formatos dos cursos da ESA.

Realizaremos uma gestão participativa, 
inclusiva e transparente para a valorização da 
classe. Somos a alternativa para renovação  
dos grupos que há 20 anos se revezam na  
gestão da OAB-DF, cujas propostas de  
enfrentamento às violações de prerrogativas e 
de apoio ao exercício da advocacia não foram 
concretizadas.

Ordem Democrática – 40
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SUBSEÇÃO DE BRAZLÂNDIA 

 

CHAPA 651 “ADVOCACIA EM TRANSFORMAÇÃO”

PRESIDENTE: JOSE SEVERINO DIAS

VICE-PRESIDENTE: JOSE MARIA DE MORAIS

SECRETÁRIO-GERAL: VINICIUS MOREIRA CATARINO

SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA: TAMIRES RABELO  

DE OLIVEIRA

TESOUREIRO: THIAGO MEIRELLES PATTI

CHAPA 652 “INDEPENDENCIA BRAZLÂNDIA”

PRESIDENTE: KEZIA MACHADO GUSMAO

VICE-PRESIDENTE: GABRIELA DE MORAES

SECRETÁRIO-GERAL: RAYLSON VERISSIMO DE 

CARVALHO

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: ROBSON DAGO-

BERTO DE SOUZA SIQUEIRA

TESOUREIRO: ROBERTO GONCALVES JUNIOR

SUBSEÇÃO CEILÂNDIA

CHAPA 561 “CEILÂNDIA DE BRAÇOS DADOS  

COM A ORDEM”

PRESIDENTE: CECILIA VIANA CORDEIRO  

DE QUEIROZ

VICE-PRESIDENTE: JURANDIR SOARES DE  

CARVALHO JUNIOR

SECRETÁRIA-GERAL: ALINE REIS MOTTA

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: EDILSON BARBOSA 

DO NASCIMENTO

TESOUREIRO: BRUNO LEONARDO FERREIRA  

DE MATOS 

CHAPA 562 “INDEPENDÊNCIA CEILÂNDIA”

PRESIDENTE: LEONARDO ALVES RABELO

VICE-PRESIDENTE: OTANYLDA TAVARES BADU  

DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA-GERAL: HANELISE DOS SANTOS JUSTO

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: THIAGO  

RODRIGUES BRAGA

TESOUREIRO: GUSTAVO RODRIGUES SUHET

SUBSEÇÃO DO GAMA  

 

CHAPA 581 “AVANÇAR NA ORDEM”

PRESIDENTE: AMAURY SANTOS DE ANDRADE

VICE-PRESIDENTE: GRACIELA SLONGO

SECRETÁRIO-GERAL: WATSON PACHECO DA SILVA

SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA: LIDIANNE VIVIAN 

XAVIER DA SILVA

TESOUREIRA: FABRINA ISABELA SILVA

CHAPA 582 “INDEPENDENCIA GAMA

PRESIDENTE: VIVIANE MOURA DE SOUSA

VICE-PRESIDENTE: RUBENS CURCINO RIBEIRO

SECRETÁRIA-GERAL: JULIANNA APARECIDA SANTOS 

ANDRADE

SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA: THIRSA GARDENIA DO 

NASCIMENTO CEZAR

TESOUREIRO: ERICK ALVES MORAES

CHAPA 583 “SOMOS TODOS OAB”

PRESIDENTE: AUGUSTO MAGESSY ALBUQUERQUE 

MELO

VICE-PRESIDENTE: CLEOMAR ANTONIO DE MELO

SECRETÁRIA-GERAL: REGINA CELIA DE FREITAS 

NICOLELA

SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA: MARIAH BESERRA 

BARBALHO

TESOUREIRA: WILMEM ALMEIDA FONSECA

SUBSEÇÃO DO GUARÁ

CHAPA 751 “INTEGRAÇÃO PARA SEGUIR A ORDEM”

PRESIDENTE: GILBERTO TIAGO NOGUEIRA

VICE-PRESIDENTE: THIAGO SUS SOBRAL DE ALMEIDA

SECRETÁRIA-GERAL: JANAINA GUIMARAES SANTOS

SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTO: ELIENAYDE  

DOS SANTOS

TESOUREIRO: GERMANO NOGUEIRA FALCAO

CHAPA 752 “INDEPENDÊNCIA GUARÁ”

PRESIDENTE: FLAVIA MARCELLE RODRIGUES PENA

VICE-PRESIDENTE: FELIPE ROSSI DE ANDRADE

SECRETÁRIA-GERAL: ANDREZZA BRITO REZENDE

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: JORGE LUIZ DE 

SOUSA RAMOS MARINHO

TESOUREIRO: ALTOMIRO ROCHA DE OLIVEIRA

CHAPA 753 “SOMOS TODOS OAB”

PRESIDENTE: LEONARDO XAVIER RANGEL

VICE-PRESIDENTE: SALETE DA SILVA ARAGAO

SECRETÁRIO-GERAL: CARLOS AUGUSTO PINHEIRO 

DO NASCIMENTO

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: GLAUCIO HENRIQUE 

DE OLIVEIRA CUNHA

TESOUREIRA: MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO

SUBSEÇÃO DE NÚCLEO 
BANDEIRANTE

CHAPA 591 “INTEGRADOS PELA ORDEM”

PRESIDENTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA

VICE-PRESIDENTE: AGAMENON CARNEIRO DE 

AGUIAR JUNIOR

SECRETÁRIA-GERAL: NILVANIA DO PRADO SILVA

SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA: SILVIA DE FATIMA 

PRATES MENDES

TESOUREIRO: NELSON ALCANTARA CARDOSO

SUBSEÇÃO PARANOÁ  

 

CHAPA 661 “JUNTOS PELA ORDEM”

PRESIDENTE: PAULO ALEXANDRE SILVA

VICE-PRESIDENTE: ANGELA ALBUQUERQUE LIMA

SECRETÁRIO-GERAL: DOUGLAS BORGES FLORES

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: DIEGO  

MARQUES ARAUJO

TESOUREIRO: ANDREA LUCIA MARQUES DE JESUS

SUBSEÇÃO PLANALTINA 

 

CHAPA 681 “INDEPENDÊNCIA PLANALTINA”

PRESIDENTE: LORENA BORGES MUNDIM BAESSE

VICE-PRESIDENTE: LARISSA RIBEIRO MAGALHAES 

MENDES

SECRETÁRIO-GERAL: JOSE ADAO REZENDE

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: YURI MATTOS 

CARVALHO

TESOUREIRA: MICHELLE LIMA DE SOUZA TYSKI 

TECHUK 

CHAPA 682 “POR INOVAÇÃO E TRABALHO”

PRESIDENTE: DALTON RIBEIRO NEVES

VICE-PRESIDENTE: SHAILA GONCALVES ALARCAO

SECRETÁRIA-GERAL: ANGELITA MICHELE DE LIMA 

SOARES

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: FERNANDO J. L. DA 

ROCHA VIEIRA DE LIMA

TESOUREIRA: NEIVA ESSER

 

CHAPA 683 “RENOVAÇÃO”

PRESIDENTE: WERTHER FRANCY LEITE

VICE-PRESIDENTE: CAMILA DANIELLE DE SOUSA

SECRETÁRIA-GERAL: ADRIANA BERNARDES 

CERQUEIRA RODRIGUES

SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA: PRISCILA SOUZA DE 

OLIVEIRA ALVES

TESOUREIRA: PAULA GALDINO TEIXEIRA

Subseções 19OAB/DF Eleições 2018
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SUBSEÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO
CHAPA 691 “ADVOCACIA EM ORDEM E PROGRESSO”
PRESIDENTE: VALCIDES JOSE RODRIGUES DE SOUSA

VICE-PRESIDENTE: RODOLFO MATOS DA SILVA 

FERNANDES

SECRETÁRIA-GERAL: NAD JANE MAGALHAES 

BERTOLDO

SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA: LORENA RESENDE DE 

OLIVEIRA LORENTZ

TESOUREIRO: BRUNO ADAO DURAES VARGAS

CHAPA 692 “INDEPENDÊNCIA SÃO SEBASTIÃO”
PRESIDENTE: BARBARA ELEODORA FORTES DA SILVA

VICE-PRESIDENTE: DANIELA MOREIRA LOPES

SECRETÁRIO-GERAL: JOAO PRIMO MINARI JUNIOR

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: CRISTIANO 

PINHEIRO DE CARVALHO REGO

TESOUREIRO: CARLOS VITOR PAULO

SUBSEÇÃO SAMAMBAIA

CHAPA 571 “ORDEM E PROGRESSO”
PRESIDENTE: JOANA D’ARC DE JESUS SOARES  

DOS SANTOS

VICE-PRESIDENTE: ELAINE FERREIRA GOMES 

ROCKENBACH

SECRETÁRIO-GERAL: ADEILSON DOS  

SANTOS MORAES

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: VICENTE PEREIRA 

DOS SANTOS NETO

TESOUREIRA: RIZONETE PEREIRA DOS SANTOS

CHAPA 572 “INDEPENDÊNCIA SAMAMBAIA”
PRESIDENTE: GUSTAVO COSTA BUENO

VICE-PRESIDENTE: DAYANE DOMINGUES  

DA FONSECA

SECRETÁRIO-GERAL: PAULO CESAR  

MACHADO FEITOZA

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: LUCAS  

SANTANA BARROS

TESOUREIRA: ROSIMEIRE CARNEIRO DOS  

SANTOS MENESES

CHAPA 573 “SOMOS TODOS OAB”
PRESIDENTE: CLAUDIO CESAR VITORINO PORTELA

VICE-PRESIDENTE: NATHALIA CRISTINI  

FREITAS FRAGA

SECRETÁRIO-GERAL: ATILA CUNHADE 

OLIVEIRA 

SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA: IZABEL CRISTINA 

DINIZ VIANA

T5ESOUREIRO: RAIMUNDO NONATO VIEIRA 

TEIXEIRA JUNIOR

SUBSEÇÃO DE SOBRADINHO
CHAPA 671 “RENOVAÇÃO E PROGRESSO  
NA ORDEM”
PRESIDENTE: ALINE GUIDA DE SOUZA

VICE-PRESIDENTE: FLAVIO GONCALVES LOUZADA

SECRETÁRIA-GERAL: CRISTINA MARIA DE  

MORAIS ARAGAO

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: IVAN ALVES LEAO

TESOUREIRA: FLAVIA ADRIANA RAMOS 

CHAPA 672 “INDEPENDÊNCIA SOBRADINHO”
PRESIDENTE: MARCIO EDUARDO CAIXETA BORGES

VICE-PRESIDENTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES 

DA SILVA

SECRETÁRIO-GERAL: SAMUEL FERNANDES CASTRO

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: THIAGO JOSE VIEIRA 

DE SOUSA

TESOUREIRA: LUCIANA PATRICIA ISOTON

SUBSEÇÃO DE TAGUATINGA

CHAPA 551 “UNIDOS PELA ORDEM”
PRESIDENTE: CLEIDER RODRIGUES FERNANDES

VICE-PRESIDENTE: MICHELLE CASTRO DE ARAUJO

SECRETÁRIA-GERAL: MARIA BERNADETE TEIXEIRA

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: BRUNO CALEO 

ARARUNA DE OLIVEIRA

TESOUREIRA: VIVIAN TEODORO DE SOUSA

CHAPA 552 “INDEPENDÊNCIA TAGUATINGA”
PRESIDENTE: PAULO JOZIMO SANTIAGO  

TELES CUNHA

VICE-PRESIDENTE: HELENA MOREIRA ALVES

SECRETÁRIA-GERAL: MARESCKA MORENA  

SANTANA SILVEIRA

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO: ERALDO  

NOBRE CAVALCANTE

TESOUREIRO: ALEXANDRE MACHADO MENDES

Worem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 

adipiscing elit. Integer 
nec odio. Praesent 
libero. Sed cursus 
nisi. Nulla quis Sed 
cursus ante dapibus 
sem at nibh elementum 
imperdiet. 

Informes

É notícia de Ordem
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Atendimento de estudantes de 
Direito no Foro Trabalhista 
prejudica advogados militantes

Em ofício, OAB/DF e AAT/DF requerem o cumprimento  
integral de acordo firmado em 2016

Os advogados da Associação dos Advogados 
Trabalhistas do DF (AAT/DF) requereram ao 
diretor do Foro Trabalhista de Brasília, juiz Ru-
bens Curado, o efetivo cumprimento do Ter-
mo de Cooperação Técnica firmado em 2016 
entre a Universidade de Brasília 
(UnB), a Defensoria Pública da 
União e a Escola Judicial do TRT 
da 10ª Região para a colaboração 
dos estudantes de Direito no aten-
dimento de demandas trabalhistas 
e prática de atos processuais. Se-
gundo o acordo, os atendimentos 
deveriam ser realizados uma vez 
por semana, mas a colaboração está 
ocorrendo diariamente.

A diretoria da AAT/DF alegou que 
os atendimentos dos estudantes de 
Direito da UnB à população hi-
possuficiente estão prejudicando a 
atuação dos advogados trabalhistas 
da região. 

“Queremos que as determinações do convê-
nio sejam cumpridas. O termo prevê que os 
estudantes, uma vez por semana, atendam ex-
clusivamente ou preferencialmente os casos 
domésticos. Não é o que está acontecendo”, 
explicou o presidente da AAT/DF, Carlúcio 
Coelho. “Esse fato está causando grande pre-
juízo aos colegas de profissão porque os ad-
vogados trabalhistas não cobram para dar en-
trada na ação, mas, tão somente, no êxito da 
demanda. Com essa atuação dos estudantes, 
os pequenos e médios advogados estão sendo 
diretamente atingidos”.

O juiz Rubens Curado afirmou colaborar com 
a Ordem. “Temos que seguir com transparên-
cia e diálogo em busca da melhor solução. Vou 
intermediar essa situação para buscar a saída 
mais adequada para todos os lados”, garantiu.

Seccional pede o indeferimento de 
pedido da ANB feito junto ao MTE

A OAB/DF se manifestou pelo indeferi-
mento do pedido feito pela Associação 
Nacional dos Bacharéis em Direito 

(ANB) ao Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) para que os bacharéis em Direito sejam 
habilitados para o exercício da advocacia me-
diante o simples registro de habilitação a ser ex-
pedido por cada Delegacia Regional do Trabalho 
(DRT). Segundo a ANB, a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil foi extinta do ordenamento jurí-
dico por força do Decreto Presidencial 11/1991, 
razão pela qual nova entidade representativa dos 
advogados e assistentes judiciais administrativos 
deve ser criada a fim de assumir as prerrogativas 
reguladoras do Direito no Brasil.

Em resposta, a Seccional destacou que dentro 
da atual ordem constitucional inaugurada pela 
Carta de 1988, eventual edição de decreto pre-
sidencial com o intuito de criar ou regulamen-
tar a OAB, como deseja a ANB, “estaria eivada 
de total inconstitucionalidade formal, uma vez 
que a competência não se encontra abarcada na-
quelas conferidas ao Chefe do Poder Executivo 
Federal”.

No parecer encaminhado ao MTE, a OAB/DF 
também ressaltou ser pacífico perante a doutrina 
e a jurisprudência, em atenção ao decidido pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento 
da ADIN nº 30265, que a OAB não integra a Ad-
ministração Pública, sendo um serviço indepen-
dente, categoria ímpar no elenco das personali-
dades jurídicas existentes no direito brasileiro.

Para o presidente da OAB/DF, Juliano Costa 
Couto, o pedido feito pela ANB ao Ministério 

do Trabalho e Emprego é totalmente “descabido 
de fundamentação, uma vez que o exercício da 
advocacia exige dos bacharéis em Direito pecu-
liares habilidades, conhecimento e técnica. 

O secretário-geral da Seccional, Jacques Veloso, 
acentuou que a exigência do Exame de Ordem 
é assegurado constitucionalmente de modo que 
não há como fugir a esta obrigatoriedade. “A de-
sarrazoada pretensão da ANB ratifica a necessi-
dade do Exame de Ordem como instrumento de 
defesa da sociedade. Não podemos transigir na 
defesa do Exame de Ordem, pois nossa profissão 
lida com o patrimônio, a honra e a liberdade das 
pessoas, sendo o exame uma Exigência mínima 
para o exercício de tão nobre profissão”, afirmou.

Associação quer que a advocacia possa ser exercida mediante o simples 
registro de habilitação fornecido pela DRT

 É notícia de Ordem
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OAB/DF e AAT/DF  
entregam memorial a  
ministro Edson Fachin

Documento visa impedir que créditos trabalhistas do 
Metrô/DF sejam pagos por precatórios do DF
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OAB/DF repudia ocupação de 
cargos de diretoria da Caixa 
por livre provimento

Seccional defende que esses cargos sejam ocupados por 
empregados de carreira

A OAB/DF encaminhou ofício aos presidentes da Caixa Econômica Federal (CEF), Nelson An-
tônio de Souza, do Conselho de Administração da instituição, Ana Paula Vitali Janes Vescovi, e 
à Secretaria de Coordenação Governanças das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento 
repudiando veementemente a posição do Conselho de Administração da CEF em alterar dispo-
sitivos estatutários da instituição a fim de possibilitar que cargos de terceiro escalão – Diretorias 
– possam ser ocupados por livre provimento.

“A Seccional defende a importância de que as Diretorias sejam ocupadas por empregados de car-
reira, haja vista que são cargos operacionais por natureza, os quais exigem amplo conhecimento 
do funcionamento da empresa, seus normativos, produtos e serviços”, diz o documento.

Para o presidente da OAB/DF, Juliano Costa Couto, é um absurdo que o Conselho de Admi-
nistração tome medida tão prejudicial à 
instituição Caixa Econômica Federal. “A 
OAB/DF, desde a gestão do ex-presiden-
te Ibaneis Rocha, tem lutado para que as 
chefias e coordenações dos departamentos 
e procuradorias jurídicas sejam ocupadas 
por advogados e advogadas dos quadros das 
empresas e dos órgãos. Isso garante o repu-
blicano acesso aos cargos, evitando cabides 
de emprego e indicações políticas”, afirma.

A presidente da Associação dos Ad-
vogados da Caixa Econômica Federal 
(ADVOCEF), Anna Cláudia de Vas-
concelos, declara que a grande preocupa-
ção da entidade é que a medida represente 
o primeiro ato para o desmanche da Caixa. 
“Nós consideramos essa iniciativa como 
verdadeiro golpe contra a instituição. En-
fraquecendo-se a área jurídica abre-se es-
paço para outras alterações prejudiciais 
para a Caixa, que é uma empresa pública 
com relevantes serviços prestados ao país e 
ao povo brasileiro”, salienta.

Após ingressar como amicus curiae nos autos 
da Arguição de Descumprimento de Precei-
to Fundamental (ADPF) 524, a Seccional e a 
AAT/DF entregaram ao relator da ação no Su-
premo Tribunal Federal (STF), ministro Edson 
Fachin, memorial defendendo a impertinência 
do pedido do Distrito Federal em querer sub-
meter créditos trabalhistas a precatórios, uma 
vez que a Companhia do Metropolitano do 
Distrito Federal (Metrô/DF) é uma empresa 
pública com autonomia administrativa, finan-
ceira e orçamentária.

Na ADPF 524, o governador do DF questiona 
decisões da Justiça do Trabalho que determinaram o bloqueio de valores nas contas do Me-
trô/DF para pagamento de verbas trabalhistas de seus empregados. O ministro Edson Fachin 
deferiu liminar determinando que o TRT10 e as Varas do Trabalho suspendam imediatamen-
te os bloqueios.

No memorial, as entidades argumentam que o DF, quando no pólo passivo com o Metrô/
DF, alega sua ilegitimidade para responder pela empresa, justamente em razão da autonomia 
administrativa e orçamentária. “Neste viés, sabe-se que as dívidas trabalhistas dos emprega-
dos do Metrô/DF são de responsabilidade exclusiva da empresa, sendo por ela suportadas, 
desde seu nascedouro. Tal realidade não foi trazida ao Judiciário pela Companhia, senão pelo 
próprio ente público, que, com veemência, em todos os debates processuais, sustenta a ilegi-
timidade do DF em ser responsabilizado por dívidas dessa mesma empresa”, diz o memorial.

Para o presidente da OAB/DF, Juliano Costa Couto, é necessário que o ministro reveja a de-
cisão do processo. “Despachamos com o ministro Edson Fachin para demonstrar a importân-
cia da correta resolução desta causa, impedindo um calote institucional por parte do Metrô/
DF e, consequentemente, do DF. Vale ressaltar que esta causa não é somente de interesse dos 
funcionários do Metrô e, sim, dos empregados de todas as estatais do DF. A Seccional estará 
aqui para o que der e vier a fim de tentar trazer à luz a justiça concreta e correta”, explicou.

“Essa discussão, além de contraditória com tudo aquilo que o próprio Governo do Distrito 
Federal defende, se trata de uma inovação, pois nunca antes as execuções contra empresas 
públicas se deram por precatório. Trata-se de novidade muito perigosa que atingirá em cheio 
os processos em andamento na Justiça do Trabalho”, apontou o presidente da Associação dos 
Advogados Trabalhistas do Distrito Federal (AAT/DF), Carlucio Coelho.

DISTRITO FEDERAL
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decisão, por maioria, seguiu o voto divergente  
do decano do tribunal, desembargador Getúlio  
Moraes Oliveira.

TJDFT autoriza a instalação da 
Subseção de São Sebastião nas 
dependências do Fórum

Em sustentação oral, o secretário-geral adjunto 
da Seccional, Cleber Lopes, defendeu que 
a instalação da Subseção nas dependências do 
Fórum de São Sebastião vai facilitar a interlocução 
entre a advocacia e o Poder Judiciário. “Nós temos 
precedentes em Samambaia, Brazlândia, Paranoá, 
Gama e Núcleo Bandeirante. Nesses locais nós 
tínhamos a Subseção instalada na mesma sala 
destinada à advocacia no Fórum, sem nenhum 
tipo de problema”, disse.

O desembargador Getúlio Moraes Oliveira, autor 
do voto vencedor, salientou que “o Ministério 
Público ocupou por alguns anos dois andares de 
nosso prédio. Essa ocupação em nada atrapalhou 
os trabalhos desenvolvidos pelo TJDFT. Nesse 
sentido, não vejo problemas em permitir que 
a OAB instale a Subseção de São Sebastião nas 

dependências do Fórum. Considero justo o 
prazo de dois anos para que a Ordem consiga 
providenciar espaço próprio para as dependências 
da Subseção”, argumentou.

O presidente da Seccional, Juliano Costa Couto, 
comemorou a decisão. “As Subseções são 
fundamentais nessa relação diária entre a advocacia 
e o Poder Judiciário. Atualmente, contamos com 
11 subseções em todo o DF e todas começaram 
na sala da advocacia localizada nos Fóruns. Com 
muito trabalho e dedicação, hoje as Subseções 
de Planaltina, Sobradinho, Paranoá, Núcleo 
Bandeirante, Gama, Samambaia, Taguatinga 
e Ceilândia têm sedes próprias. Agradeço aos 
magistrados do tribunal pelo reconhecimento da 
importância do trabalho que as Subseções prestam 
no auxílio à advocacia”.

A OAB/DF obteve importante vitória para 
toda a advocacia. A juíza federal titular da 
20ª Vara Federal do Distrito Federal, Adverci 
Rates Mendes de Abreu, determinou que o 
Banco do Brasil limite a 30 minutos o tempo 
de espera para o atendimento nos postos de 
solicitação de pagamento de alvará judicial 
situados nas Justiças do Distrito Federal 
(TJDFT), Tribunal Regional do Trabalho 
da 10ª Região (TRT10) e Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1). A decisão foi 
tomada após a análise de ação civil pública 
proposta pela Seccional em defesa das 
prerrogativas da advocacia.

Na ação, a OAB/DF afirma que há tempos 
a comunidade do Distrito Federal, por si 
própria ou seus advogados, tem sofrido com 
comportamento ilegal/abusivo praticado pela 
instituição financeira. Segundo a Seccional, 
o Banco do Brasil tem demorado horas para 
prestar atendimento ao recebimento e coleta 
de dados de alvarás judiciais para pagamento 
imediato emitido pelo Judiciário do Distrito 
Federal; requerido prazo mínimo de 48 horas 
para pagamento dos valores solicitados para 
levantamento através de alvará judicial; e 
determinado a obrigatoriedade de depósito 
dos valores somente nas contas indicadas 
no alvará judicial, ainda que com formal 
indicação de outras por parte do destinatário 
do valor.

Na decisão, a magistrada afirmou que, se 
tratando de agências bancárias, o tempo 
razoável de atendimento será de até 20 
minutos em dias normais e até 30 nos dias de 

pagamento de pessoal, dia de vencimento de 
contas de concessionárias, de tributos e em 
véspera ou após feriados prolongados.

“A Seccional não teve alternativa senão 
buscar a tutela jurisdicional, uma vez que a 
exigência de prestação de serviço eficiente 
no pagamento dos alvarás é relevante porque 
representa a dignidade da advocacia, e, ao 
mesmo tempo, é o respeito à nossa profissão. 
A decisão é uma importante vitória para toda 
classe”, comemorou o presidente da OAB/
DF, Juliano Costa Couto.

Para o conselheiro Seccional e vice-
presidente da Comissão de Prerrogativas, 
Fernando Assis, “o atendimento bancário na 
entrega dos alvarás judiciais aos advogados, 
seja relacionado aos seus honorários ou aos 
créditos de seus constituintes, deve ser tratado 
de modo prioritário porque representam 
verbas de natureza essencialmente alimentar. 
Vamos continuar lutando para garantir que 
essa decisão não seja apenas mantida, mas 
efetivamente cumprida, favorecendo milhares 
de advogados e seus respectivos clientes”.

OAB/DF obtém liminar que 
obriga Banco do Brasil a pagar 
alvarás de levantamento

Decisão da Justiça Federal determinou que banco atenda 
a advocacia no prazo máximo de 30 minutos
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Respeito às prerrogativas dos advogados. Esse 
é o principal objetivo da proposta de adoção 

de medidas entregue pela OAB/DF ao presidente 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
Edison Antônio Costa Britto Garcia. Uma das 
medidas reforça a necessidade de que o advogado 
seja atendido nas agências do INSS durante o 
horário de expediente das unidades.

Outra proposta versa sobre a criação de rubrica 
administrativa para destaque dos honorários 
advocatícios. “A adoção de tal medida trará 
segurança e garantia de recebimento dos 
honorários advocatícios contratuais, estimulando 
o uso da seara administrativa pela advocacia com a 
mesma segurança já obtida na via judicial e, ainda, 
reduzindo o elevado nível de judicialização”, 
afirma o presidente da OAB/DF, Juliano  
Costa Couto.

Também consta do documento requerimento da 
OAB/DF para que os advogados dos segurados 

possam acompanhar as perícias médicas realizadas 
pela autarquia. Para solucionar o problema, 
a Seccional propôs à Presidência do INSS a 
divulgação, por atos normativos administrativos 
ou outros expedientes, o direito do advogado, do 
assistente técnico ou acompanhante eleito pelo 
segurado para permitir a entrada dos mesmos 
no ato médico pericial, desde que o segurado 
autorize formalmente tal procedimento.

A presidente da Comissão de Seguridade Social 
da Seccional, Thaís Riedel, destaca a importância 
da adoção dessas medidas pela autarquia 
previdenciária. “Precisamos que o processo 
administrativo previdenciário no INSS seja 
mais célere e que a advocacia consiga exercer 
sua profissão com respeito às suas prerrogativas. 
Apresentamos ao presidente do Instituto 
alguns dos principais problemas e dificuldades 
enfrentados e sugerimos melhorias necessárias 
para um bom funcionamento do sistema e 
melhor atendimento da população”.

OAB/DF sugere ao INSS 
adoção de medidas em 
defesa das prerrogativas 
dos advogados

Documento requer que advocacia seja atendida 
nas agências da autarquia durante o horário de 
expediente das unidades

Desde o dia 29 de agosto, está em vigor o Provimento 
nº 179/2018. A norma institui e regulamenta o 
Registro Nacional de Violações de Prerrogativas 

(RNVP), no âmbito da OAB e dos Conselhos Seccionais.

O RNVP deve ser consultado pelos Con-
selhos Seccionais por ocasião da análise dos 
pedidos de inscrição, visando à possível sus-
citação de inidoneidade moral baseada na 
violação grave ou reiterada das prerrogativas 
da advocacia decorrente da concessão do de-
sagravo público previsto nos artigos 18 e 19 
do Estatuto da Advocacia e da OAB. A nor-
ma ainda estabelece que o RNVP será man-
tido pelo CFOAB e alimentado automati-
camente, por via eletrônica, pelo Conselho 
Federal e pelos Conselhos Seccionais.

Para o presidente da Seccional, Juliano Cos-
ta Couto, a criação do RNPV atende a pleito 
antigo da OAB/DF. “Atentar contra o exer-
cício da advocacia pode sim vir a ser inter-
pretado como conduta idônea para inscrição 
nos quadros da Ordem”, afirma.

O secretário-geral adjunto e presidente da 
Comissão de Prerrogativas da OAB/DF, 
Cléber Lopes, sustenta que que o RNPV é 
importante instrumento de defesa das prer-
rogativas dos advogados. “Penso que a di-
vulgação dos fatos relativos às violações das 
prerrogativas deve funcionar como elemen-
to de prevenção, na medida que a publicidade dessas informações gera preocupação dos agentes 
públicos quanto aos efeitos e consequências dos seus atos”, acentuou.

Fernando de Assis Bontempo, conselheiro Seccional e vice-presidente da Comissão de 
Prerrogativas da Seccional, caracteriza o RNPV como “grande conquista do sistema OAB no-
tadamente para manter nos registros aquelas autoridades que ao longo do exercício da atividade 
pública não demonstraram o respeito e a valorização adequada ao exercício da advocacia”.

Registro Nacional de 
Violações de Prerrogativas 
já está em vigor
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Pouco menos de um ano após sua 
inauguração, o posto de atendimento 

da Receita Federal na OAB/DF já se tornou 
referência para outros Estados. Recentemente, 
representantes da Seccional do Ceará estiveram 
em Brasília para conhecer as dependências 
da unidade. O espaço garante atendimento 
prioritário aos advogados e advogadas e é 
resultado de um termo de cooperação técnica 
firmado entre a Seccional e a Receita Federal 
do Brasil.

O presidente da Comissão de Estudos 
Tributários da OAB/CE, Alexandre Goiana, 
gostou do que viu. “Vamos levar para o Ceará 
todo o sucesso do posto da Receita Federal 
na sede da OAB/DF. Ainda estamos no início 
desse processo de implantação, mas faremos 
de tudo para fortalecer esse contato aqui com 
a Seccional para crescer ambas as partes no 
que se diz respeito a esse atendimento”.

“Sempre é um grande orgulho receber os 
colegas dos outros estados. Neste caso a 
Seccional do Ceará veio nos visitar e verificar 
o andamento do projeto de instalação de um 
atendimento da Receita Federal do Brasil na 
nossa Seccional”, comentou o ex-conselheiro 
e presidente da Comissão de Assuntos e 
Reforma Tributária, Erich Endrillo, ao 
apresentar a sala de atendimento para o colega 
cearense.

O posto de atendimento disponibiliza mais 
de 600 serviços oferecidos pela Receita, tais 
como a questão processual, formalização 
de processos, solicitação de retificação de 
Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais (DARF) e Guia da Previdência 
Social (GPS) e cadastro de CNPJ. Importante 
destacar que todos os serviços precisam do 
Certificação Eletrônica. O posto da RFB 
realiza, em média, 10 atendimentos por dia.

POSTO DA RECEITA FEDERAL 
NA OAB/DF SE TORNA EXEMPLO 
PARA RESTANTE DO PAÍS
SECCIONAL DO CEARÁ PRETENDE IMPLANTAR POSTO 

SEMELHANTE NESTE ANO

No dia 27 de julho, a OAB/DF realizou blitz 
no aeroporto de Brasília em defesa dos direitos 
do passageiro-consumidor. A mobilização 
visou coibir os abusos enfrentados pelos 
consumidores na cobrança ilegal pelo despacho 
de bagagens. A fiscalização contou com o 
apoio do Instituto de Defesa do Consumidor 
(Procon) e da Promotoria de Justiça de Defesa 
do Consumidor (Prodecon). A blitz foi realizada 
simultaneamente nos aeroportos localizados nas 
capitais de todo o país.

Liderada pelo Conselho Federal da OAB, esta 
foi a segunda edição da blitz, denominada 
de “Bagagem sem Preço”. A primeira foi em 
2016 e resultou em diversas multas para todas 
as companhias aéreas brasileiras. O presidente 
da Seccional, Juliano Costa Couto, esteve 
presente à mobilização e criticou a postura da 
ANAC na condução da defesa dos direitos dos 
consumidores.

O presidente da Comissão de Direito do 
Consumidor, Fernando Martins, sustentou que 
a regulamentação da taxação do despacho de 
bagagens não resultou em qualquer redução no 

preço das passagens após “A Ordem, desde o 
primeiro momento, foi contrária à adoção desta 
medida, razão pela qual estamos aqui lutando 
para que os direitos dos consumidores sejam 
protegidos e concretizados em âmbito nacional.

CARTILHA – Durante a iniciativa, os 
advogados e advogadas presentes entregaram 
aos usuários do aeroporto uma cartilha 
com informações sobre as principais regras 
estabelecidas pela Resolução nº 400/2016, da 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 
A norma estabelece, por exemplo, que o 

passageiro pode levar até 10 quilos como 
bagagem de mão. Nos casos de bagagem de alto 
valor, o cliente deve exigir da companhia aérea 
a Declaração Especial de Valor. Neste caso, 
após despachar a bagagem, a empresa torna-se 
responsável por ela.

A cartilha também traz informações importantes 
acerca dos procedimentos a serem adotados 
nos casos de extravio e avaria de bagagem e 
sobre os tipos de assistência que as empresas 
aéreas devem oferecer aos clientes nos casos de 
atrasos, cancelamentos e preterição de voos, ou 
de interrupção do serviço. Informações sobre 
como e onde reclamar também constam do 
documento.

OAB/DF realiza blitz no 
aeroporto de Brasília para coibir 
abusos contra os consumidores
Mobilização contou com o apoio do Ministério 

Público e do Procon/DF
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Dez Subseções, espalhadas pelas regiões adminis-
trativas do DF respaldam o trabalho de milhares 
de advogadas e advogados

Em 2018, a Subseção de Ceilândia passou por sig-
nificativas melhorias que melhoraram a infraestru-
tura de trabalho para os advogados da região. Em 
março, a sala de apoio do Fórum foi revitalizada, 
com a chegada de novos computadores conectados 
à internet e a substituição máquinas antigas.

Outra conquista importante para a advocacia local 
foi o estacionamento instalado em área próxima ao 
Fórum José Manoel Coelho. O espaço é fruto de 
parceria firmada entre a OAB/DF e a Defensoria 
Pública de Ceilândia e conta com cerca de 200 va-
gas que são compartilhadas entre advogados, defen-

sores públicos, Ministério Público e os servidores 
do Tribunal de Justiça.

O presidente da Subseção, Edmilson Menezes, 
destaca a importância das ações de revitalização e 
ampliação de estrutura de funcionamento e acesso 
para o trabalho da advocacia na região. “Pra nós é 
motivo de muito orgulho a revitalização da nossa 
sala de atendimento no Fórum e a inauguração do 
estacionamento que é um pleito antigo e graças ao 
empenho da Subseção, juntamente com a diretoria 
da Ordem, estamos conseguindo atender as de-
mandas dos advogados da nossa região”.

Subseção Paranoá: Pacificação social

Em 2018, a Subseção do Paranoá deu importante passo para a 
consolidação da advocacia na região. A unidade agora conta com 
uma nova sede, localizada ao lado do Fórum Desembargador 
Mauro Renan Bittencourt. A conquista é fruto de um convê-
nio firmado entre a OAB/DF, a Subseção e o Centro Social João 
Paulo II, que cedeu o espaço em troca da prestação de assistência 
jurídica gratuita à população carente do Paranoá.

O presidente da Subseção, Humberto Pires, destaca a importân-
cia das novas instalações para a comunidade. “A simples presença 
da OAB na região mostra o interesse da entidade que se preocu-
pa com as pessoas carentes. Não é porque as pessoas têm baixo 
poder aquisitivo que não merecem um atendimento à altura das 
suas necessidades”, destacou.

Subseção 
Ceilândia:
Em prol da 
categoria 

O Conselho Especial do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios declarou a constitucionalidade 
da Lei 5.969/17, que instituiu o Código 
Penitenciário do Distrito Federal. Apenas 19 
artigos foram declarados inconstitucionais. 
O texto estabelece normas para a execução 
das penas e das medidas de segurança nas 
unidades prisionais administradas pelo 
Governo do Distrito Federal (GDF), bem 
como em regime domiciliar. A decisão, por 
maioria, foi tomada após a análise de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo 
Governador do Distrito Federal que alegou que 
a Lei impugnada viola a competência privativa 
da União para legislar sobre direito processual 
e normas gerais de direito penitenciário 
previstas na Lei de Execução Penal.

A OAB/DF participou ativamente do processo 
de elaboração da Lei aprovada pelo Plenário 
da Câmara Legislativa do Distrito Federal 
(CLDF) no dia 13 de junho de 2017. Entre os 
princípios previstos na norma estão questões 
relativas ao cumprimento de penas por 
parte de pessoas com menos de 21 anos e de 

maiores de 60 anos, de forma a respeitar as 
necessidades específicas desses segmentos. O 
texto também trata da situação de travestis e 
transexuais, que deverão cumprir suas penas 
em local apropriado.

Para o presidente da Seccional, Juliano 
Costa Couto, o Código Penitenciário do DF 
consagra os direitos e obrigações dos detentos, 
trazendo paz àqueles que estão inseridos no 
sistema prisional. “O TJDFT reconheceu a 
constitucionalidade de grande parte do Código 
colaborando para que se tenha melhores 
condições de vida não só para os internos, mas 
também para a sociedade. Nós, da OAB/DF, 
lutamos incansavelmente para que o Código 
continuasse vigente. Conseguimos em parte. 
Vamos agora lutar para que todos os artigos 
sejam considerados constitucionais”, disse.

O advogado Joaquim Pedro,  um dos 
responsáveis pela minuta do substitutivo 
que resultou no texto da Lei 5.969/17, 
afirma que “o mais importante é que foi 
mantida a proibição da revista vexatória, 
ou seja, aquela revista íntima que viola a 
integridade da pessoa. Também foi mantida 
a obrigatoriedade do oferecimento do ensino 
médio dentro dos presídios do DF. Enfim, 
o Código Penitenciário é uma conquista do 
Distrito Federal, e o escrutínio pelo qual 
passou, seja no âmbito do legislativo, como 
agora perante o TJDFT, revela que cada um 
de seus dispositivos é fruto de uma saudável 
discussão democrática”.

Código Penitenciário do DF  
é declarado constitucional 
pelo TJDFT
Desde o início dos debates a OAB/DF trabalhou para 

a aprovação e implementação da norma
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Subseção do Gama e Santa Maria: Infraestrutura e apoio

A Subseção do Gama e Santa Maria comemora a recente 
conquista da sede própria da Vara do Trabalho do Gama. 
A unidade judicial, que antes funcionava em um prédio 
comercial, em março deste ano foi transferida para novo 
local, com sala de apoio e amplo estacionamento. A vara 
está instalada ao lado do antigo Fórum do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), o que 
facilita o acesso da comunidade.

O acesso aos serviços de Justiça e aos pontos de apoio 
da OAB/DF também foi facilitado para os advogados. 
Agora, os profissionais contam com três vagas exclusivas 
no estacionamento interno do Fórum de Santa Maria. 
As profissionais gestantes também ganharam estaciona-
mento exclusivo no Fórum do Gama.

“O trabalho para trazer tantos cursos para a nossa localidade, a revitalização da nossa sede, assim como 
a mudança estrutural e histórica da Vara do Trabalho para uma sede própria e a modernização dos equi-
pamentos de trabalho são fruto dos nosso empenho para que o advogado possa realizar os atendimentos 
com mais qualidade e otimizar o seu trabalho”, declarou o presidente da Subseção, Amaury Andrade. 

Subseção de Brazlândia: Parceira da comunidade

A advocacia de Brazlândia agora conta com 
espaço mais amplo e funcional para o exercí-
cio da profissão. A pequena sala da Subseção 
local conta com novo espaço, no Fórum De-
sembargador Márcio Ribeiro. O local tem sido 
elogiado pelos profissionais por sua estrutura 
e conforto. A construção do estacionamento 
também foi outra conquista que valorizou a ad-
vocacia que milita na Região Administrativa e 
demonstrou a gestão ativa da atual presidência.

“Com todas essas ações, nós nos aproximamos muito da comunidade, mas precisamos avançar ainda 
mais nesse sentido. Por isso, a meta é dar continuidade a esse trabalho e também criar subcomissões para 
uma atuação ainda mais abrangente da OAB em Brazlândia e maior aproximação da população. Nós atin-
gimos muitos dos nossos objetivos ao longo desse triênio, realizamos uma gestão bastante participativa 
e substanciosa e, por isso, faço uma avaliação positiva da atuação da Subseção de Brazlândia”, avaliou o 
presidente, José Severino Dias.

Subseção de Taguatinga: Renovação

A Subseção de Taguatinga passou a ser mais um 
ponto de apoio à advocacia jovem do Distrito 
Federal. No dia 28 de setembro deste ano, a 
Subseção inaugurou uma unidade do Escritório 
Modelo que oferece duas salas de atendimento, 
uma de coordenação e uma de reunião, 12 baias 
com computadores conectados à internet e com 
o Processo Judicial Eletrônico, impressoras e 
uma sala de estar.

Além dessa conquista, a unidade da OAB em 
Taguatinga realizou diversos outros avanços 
ao longo dos últimos três anos. Entre as prin-
cipais realizações, destaque para a revitalização 
da Sede da Subseção, com a ampliação do au-
ditório; instalação de toldo do estacionamento 
dos advogados até as dependências do Fórum; 
a realização de diversos cursos, palestras e espe-
cializações.

“Agradeço a todos os envolvidos nesta gestão, em especial aos diretores, conselheiros, membros de 
comissões e funcionários que muito fizeram nestes três anos”, afirma o presidente da Subseção, 
Thiago Januário de Andrade.

A administração da Subseção de Sobradinho en-
cerra o triênio comemorando as melhorias con-
quistadas para a unidade. A sala de apoio foi re-
vitalizada e ganhou novos computadores. O edi-
fício-sede da Subseção também foi revitalizado e 
ganhou sistema de ar condicionado para propor-

Subseção de Sobradinho: Desenvolvimento constante

cionar mais conforto aos advogados e à população. 
Há, ainda, a previsão de inauguração, ainda este 
ano, de um novo espaço para capacitações que será 
criado com a disponibilização da sala de reuniões 
da presidência.

O presidente da Subseção, Márcio Oliveira, ava-
lia de forma positiva as iniciativas da gestão que 
se encerra e espera que as melhorias continuem. 
“Acredito que fizemos o que foi proposto, com 
uma gestão participativa que contou sempre com 
o apoio da presidência da OAB/DF. A Subseção 
de Sobradinho evoluiu muito, embora ainda haja 
muito o que fazer. A OAB é uma casa de inovação 
e colaboração e esperamos que a nova gestão con-
tribua ainda mais para a evolução da advocacia”.
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Subseção de Samambaia: Casa nova

A advocacia de Samambaia agora conta com 
sede própria. As novas instalações da Subseção 
foram inauguradas no dia 28 de setembro e estão 
localizadas no prédio Boulevard das Acácias, em 
Samambaia Sul. Com cerca de 100 m², o local 
conta com quatro baias equipadas com compu-
tadores conectados à internet, além de wi-fi, sa-
las de atendimento, de reuniões e de aula, onde 
serão realizados os cursos das Escola Superior de  
Advocacia (ESA). A sede conta, ainda, com sala de 
estar e copa.

O presidente da Subseção, José Antônio Gonçal-
ves, destaca a importância das instalações próprias 
para o trabalho na classe na região. “Este é um mo-
mento ímpar para toda a advocacia de Samambaia 
porque estamos recebendo e colocando à disposi-
ção uma ótima estrutura para atender seu cliente”.

Subseção de São Sebastião: Presença garantida
A advocacia do Distrito Federal celebrou mais uma 
vitória no mês de setembro. O Conselho Especial 
Administrativo do Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal e Territórios (TJDFT) autorizou 
a instalação e funcionamento da Subseção de 
São Sebastião na sala da OAB situada nas de-
pendências do Fórum daquela região adminis-
trativa. A decisão, por maioria, seguiu o voto diver-
gente do decano do tribunal, desembargador Getúlio 
Moraes Oliveira, reformando a inédita decisão da 
anterior direção do Fórum que havia impedido a ins-
talação.

O presidente, José Valcides, destacou que a instala-
ção da Subseção nas dependências do Fórum é im-
portante porque muitos advogados não têm acesso à 
sede da Seccional. “Vejo como de suma importância 
a ideia de termos subseções em cada cidade, em cada 
Fórum. Trata-se da representação ampliada da OAB”.

Subseção do Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo: 
Harmonia entre pares e atuação social

Mais interação com os advogados. Essa foi 
uma das prioridades da presidência da Sub-
seção do Núcleo Bandeirante ao longo do 
triênio 2016-2018. Para atingir esse objetivo, 
algumas medidas como o desmembra-
mento e criação da Subseção do Guará, 
que antes funcionava junto à do Ban-
deirante, e a conquista da sede própria 
foram essenciais.

A nova sede da unidade agora conta com 
espaço de apoio aos advogados que não 
possuem escritório próprio e precisam de 
local adequado para atendimento de clien-
tes, além de salas privativas, computadores  
conectados à internet, auditório e sala de 
reuniões.

Para o presidente da Subseção, Sebastião Duque, a ideia é que, “onde a OAB estiver ela proporcione aos 
profissionais condições para melhor desempenho de suas funções, além de promover essa maior pro-
ximidade com a comunidade que, na nossa área, está começando a ver a OAB com outros olhos e não 

Recentemente, o Conselho Pleno aprovou, de 
forma unânime, a criação da Subseção do 
Guará. A atuação da OAB/DF na localidade era 
desempenhada pela Subseção do Núcleo Bandei-
rante Guará que, com a decisão, foi desmembrada, 
dando origem à nova unidade da Seccional no DF.

A Subseção funcionará, de forma provisória, na 
Sala de Apoio ao Advogado do Fórum Desem-
bargadora Maria Thereza Braga Haynes. A dire-
toria da unidade já foi empossada e contará com 
Gilberto Tiago Nogueira na presidência e Thiago 
Sus Sobral na vice-presidência. Janaina Guimarães 
assume o posto de secretária-geral.

Subseção do Guará: Novo ponto de apoio da advocacia
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Novos espaços e recursos

Novas salas de oitiva e de apoio, Escritório  
Modelo e Centro de Inclusão Digital tradu-
zem maior apoio da OAB/DF à advocacia

Nos últimos três anos, a Seccional OAB/DF 
investiu esforços para ampliar e modernizar 

a estrutura da Ordem no Distrito Federal e ofere-
cer as melhores condições de trabalho à advoca-
cia. Nesse período, diversas obras e inaugurações 
marcaram as ações da Seccional e suas subseções. 
É o caso das salas de oitivas, inauguradas nas prin-
cipais unidades prisionais do DF. 

No dia 6 de setembro, foram inauguradas as novas 
instalações da sala localizada na sede do Departa-
mento de Polícia Especializada (DPE). A advoca-
cia que lá atua agora conta com espaço amplo e 
estruturado com mobiliário, computador, impres-
sora, ar-condicionado e três parlatórios individua-
lizados, sendo um dedicado aos advogados e advo-
gadas com deficiência.

Já no dia 17 de setembro, foram inauguradas as 
salas nos blocos 1 e 2 do Centro de Detenção 
Provisória (CDP), do Complexo Penitenciário da 
Papuda. O local passou por completa revitalização 
para oferecer à advocacia criminalista sete salas de 
oitivas com pintura, interfone e climatização no-
vos.

PDF II - O mês de setembro foi marcado pela 
inauguração de salas e escritórios de apoio aos ad-
vogados. No dia 26 de setembro, a Seccional inau-
gurou a Sala de Apoio à Advocacia Criminal, na 
Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II). O 
espaço, com duas salas de estar, computador com 
acesso à internet e impressora, foi criado para ofe-
recer conforto aos advogados e advogadas durante 
o período de espera para o encontro com o cliente.

TRE/DF - A sala de apoio ao advogado do Tribu-
nal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/
DF) foi reinaugurada, após a realização de melho-
rias e ampliação do espaço.

Escritório Modelo - Já na sede da OAB/DF foi 
inaugurado, no dia 25 de setembro, o novo Es-
critório Modelo. O espaço foi ampliado, recebeu 
climatização, computadores novos conectados à 
internet, além de salas de atendimento e reunião. 
Desde sua inauguração, em 2013, mais de três mil 
jovens advogados e advogadas receberam orienta-
ção e consultoria jurídica e contábil.

Centro de Inclusão Digital - Outro avanço para 
a advocacia do DF foi a inauguração do Centro de 
Inclusão Digital (CID), no dia 27 de setembro. O 
objetivo do Centro é servir de referência para os 
advogados em assuntos relacionados à tecnologia e 
tornar o Processo Judicial Eletrônico (PJe) inclu-
sivo, com workshops e cursos da Escola Superior 
de Advocacia. 

Uma das principais realizações da atual gestão da 
Subseção de Planaltina foi a inauguração do 
estacionamento exclusivo para a advocacia, 
ao lado do Fórum da cidade. Desde o dia 27 
de setembro, os advogados podem contar com 60 
vagas para atender com mais conforto, segurança 
e praticidade aos profissionais do Direito para que 
possam atender com mais qualidade e eficiência à 
comunidade.

O presidente da Subseção de Planaltina, Dalton 
Ribeiro Neves, agradeceu o apoio recebido pela di-
retoria da Ordem para a consecução deste objetivo. 
“A inauguração do estacionamento é uma grande 
vitória para a advocacia de todo o DF. A Subseção 
contou com todo o apoio da presidência da OAB/
DF e fico muito feliz porque, a partir de agora, a 
advocacia que aqui milita tem a possibilidade de 
deixar seu veículo com segurança e trabalhar com 
tranquilidade no Fórum de Planaltina”.

Subseção de Planaltina: Segurança e praticidade
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A presidência da OAB/DF se encaminha para o 
fim da gestão 2016-2018 com as contas em dia, 

mostrando comprometimento com a idoneidade 
da instituição e o empenho em realizar uma admi-
nistração transparente e eficiente.

A Terceira Câmara do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) aprovou, à unani-
midade, dia 4 de setembro, as contas da gestão 
Juliano Costa Couto à frente da Seccional da OAB 
do Distrito Federal, referentes ao exercício finan-
ceiro de 2017. O conselheiro-relator José Lúcio 
Glomb (PR) votou pela aprovação das contas com 
louvor, analisados todos os elementos do fluxo de 
caixa da Seccional.

A moção de louvor demonstra que as anuidades 
pagas pelos profissionais da advocacia do Distrito 
Federal têm sido bem aplicadas e têm resultado em 
avanços concretos no apoio à classe, para melhor 
desempenho de suas funções, e à comunidade.

Em seu voto sobre o exercício de 2017, o relator 
observou que a Seccional “trabalhou pelo controle 
financeiro. Buscou promover investimentos, o que 
fez no valor de R$ 394.365,32, correspondente a 
1,36% da receita total em equipamentos, notada-

mente no parque de informática, para melhorar o 
atendimento da advocacia distrital”. Ao votar pela 
aprovação de contas, o relator afirmou que os docu-
mentos apresentados demonstraram não apenas a 
regularidade das contas, mas o equilíbrio orçamen-
tário da Seccional do período em análise.

“Nossa gestão tem investido na modernização das 
Subseções para atender, de forma cada vez melhor, 
os advogados e advogadas que militam no Distrito 
Federal. Também investimos na reforma das salas 
de oitivas dos principais presídios do DF para 
possibilitar a melhor estrutura possível à advocacia 
criminal. Tudo isso sempre com responsabilidade 
administrativa e orçamentária. A aprovação de 
nossas contas com louvor é a comprovação de que 
estamos no caminho certo”, afirma o presidente da 
OAB/DF, Juliano Costa Couto.

Para  o diretor-tesoureiro da Seccional, Antonio Alves, 
a aprovação das contas pelo CFOAB demonstra que 
o trabalho da atual gestão da OAB/DF tem sido 
bem feito. “A Diretoria trabalhou com afinco e total 
responsabilidade, investindo o dinheiro dos advo-
gados naquilo que realmente importa para a classe. 
Para funcionar de forma plena, a Seccional precisa 
de bom orçamento, planejamento, execução e da 
compreensão de todos os envolvidos na máquina. 
A aprovação das contas, da forma como ocorreu, 
demonstra o zelo da Seccional e da gestão com o 
dinheiro da anuidade”.

A aprovação da prestação de contas da OAB/DF sem 
ressalvas é mais uma forma da gestão demonstrar 
respeito pelos advogados e advogadas do Distrito 
Federal que contribuem regularmente com a anui-
dade e esperam, como retorno, apoio para o desem-
penho de suas funções.

Eficácia e transparência

Conselho Federal aprova contas de 2017 da OAB/DF 
com louvor e conselheiro federal destaca empenho 
para melhorar o atendimento da advocacia

O Clube dos Advogados é uma das formas 
de a OAB/DF promover a integração entre 
a classe e proporcionar momentos de lazer e 
descontração também aos familiares e amigos 
da advocacia do Distrito Federal.

O Clube oferece diversos serviços, dentre os 
quais o aluguel de churrasqueiras completas, 
incluindo a unidade gourmet, que conta com 
forno de pizza e estrutura ampla para reali-
zação de aniversários e confraternizações. O 
campo de futebol também está disponível para 
aluguel de sócios e não sócios e as piscinas fo-
ram revitalizadas e contam com mesas e cadei-
ras de apoio, além de espreguiçadeiras. 

Recentemente, foi inaugurado o novo bar, em 
funcionamento desde o dia 29 de setembro. A 
nova estrutura do “Escritório”, como é chama-
do, foi mais uma conquista da atual Diretoria. 

“Estou realmente muito orgulhoso de ver o 
clube assim tão lindo, cheio de gente, repleto 
de vida. Quando chegamos aqui o clube era 
um terreno abandonado. Hoje, o clube é se-
guro e oferece toda a estrutura necessária aos 
nossos associados, seus familiares e convida-
dos”, disse o presidente do Clube, Marcelo 
Cunha.

Em 2018, o Clube sediou a terceira edição do 
Campeonato das Subseções. A competição 
contou com 146 jogadores divididos em oito 
times. 

Associe-se - A mensalidade para advogado é 
de R$ 60 e para estagiário é R$ 30. Também 
é possível levar convidados para o clube, me-
diante o pagamento do convite que custa R$ 
20. Sócios podem reservar a churrasqueira 
gourmet por R$ 170, com direito a 35 convites. 
Para as demais churrasqueiras, o aluguel é de 
R$ 100 com direito a 25 convites. Já o aluguel 
do campo de futebol sai por R$ 350 até as 18h 
e R$ 600 após as 18h e também dá direito a 25 
convites.
 

Lazer e interação

Local conta com churrasqueiras equipadas, 
piscinas revitalizadas e novo bar para atender 
melhor a advocacia do DF, seus amigos e familiares

Conquistas40
Aprovação de Contas Clube dos Advogados40 41

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO 
OU AS FORMAS DE SE TORNAR SÓCIO:

TELEFONE: (61) 3226-1469
ENDEREÇO: SETOR DE CLUBES SUL, TRECHO 2, LOTE 32 
MENSALIDADE ADVOGADO (A): R$ 60,00
MENSALIDADE ESTAGIÁRIO (A): R$ 30,00
CONVITE AVULSO: R$ 20,00
MAIS INFORMAÇÕES: www.oabdf.org.br/clube-do-advogado/



tuar a compra. Os pontos serão gerados e pode-
rão ser trocados por livros, viagens, abatimento 
na anuidade, entre outras opções.

Em crescimento - Hoje, a CAA conta com 
parceiros em mais de 20 segmentos, como ali-
mentação, saúde, estética, eletroeletrônicos, 
educação, entretenimento, serviços, viagem e 
turismo, óptica, vestuário, administração e se-
guros, totalizando cerca de mil conveniados. 

Livraria Virtual A Caixa também conta com 
uma série de novos projetos e ações que bus-
cam ampliar os benefícios e serviços disponi-
bilizados aos advogados associados. Recente-
mente, foi lançada a Livraria Virtual, onde os 
advogados podem adquirir obras jurídicas e de 
diversos outros estilos com valores exclusivos.  
São cerca de 70 categorias literárias entre livros 
físicos e e-books que podem ser encontrados 
pelo sistema de busca inteligente e adquiridos 
pelo próprio site da livraria (livraria.caadf..org.
br) ou pelo televendas (61 3347-0213) com pa-
gamento facilitado.
 
Centro Clínico - No segundo semestre deste 
ano, a CAA/DF concretizou a instalação do Pró 
Saúde Centro Clínico. Trata-se de uma policlí-
nica que oferece multi especialidades médicas e 
já está em funcionamento no prédio da CAA. O 
espaço oferece atendimento em clínica médica, 
ginecologia, cardiologia, dermatologia, urologia 
e pediatria. A clínica também realiza exames 
cardiológicos, laboratoriais e ecografia. 

Os advogados vinculados à Caixa de Assistência 
e seus dependentes poderão se beneficiar dos 
mesmos preços exclusivos em todas as unidades 
da Pró Saúde, onde as consultas nas especiali-
dades de clínica médica, ginecologia, urologia, 
cardiologia e dermatologia são realizadas por R$ 
80. Já nas especialidades de pediatria, endocri-
nologia, reumatologia, neurologia, psiquiatria e 
geriatria, as consultas custam R$ 100. Os exa-
mes, realizados em qualquer uma das unidades 
da clínica no DF, terão descontos de 30% sobre 
a tabela particular. Mais informações sobre os 

serviços da policlínica podem ser encontradas 
no site saude.caadf.org.br.

Ainda na área da saúde, outra iniciativa da Cai-
xa consiste em oferecer aos usuários de planos 
de saúde particulares descontos na realização de 
consultas. A gestão de plano de saúde de tercei-
ros busca proporcionar aos associados o acesso 
aos atendimentos em saúde com preços mais 
baixos que os praticados pelo mercado. 

Convênios - Além das ações em saúde, a Caixa 
também conta com mais de 400 convênios ati-
vos que possibilitam a aquisição de produtos e 
serviços pelos advogados com descontos e pre-
ços exclusivos. Há também convênios com far-
mácias, escolas, restaurantes, lojas de veículos, 
além de descontos para aquisição de ingressos 
em eventos culturais. 

Outra área de atuação da CAA/DF é o estímulo 
à prática de esportes e atividades que promo-
vam a qualidade de vida dos associados, motivo 
pelo qual a instituição lançou o projeto “Seja 
um atleta CAA/DF”. A iniciativa oferece aos ad-
vogados e advogadas atletas a oportunidade de 
competir em diversas competições nacionais e 
internacionais com patrocínio da Caixa.

Além de todas essas ações voltadas ao bem-estar 
dos advogados do DF e seus familiares, a Cai-
xa também oferece assistência aos profissionais 
que estejam enfrentando dificuldades financei-
ras. É possível entrar em contato com a CAA/
DF, comprovar a condição de hipossuficiência e 
dar entrada no pedido de auxílio.

Anuidade zero: Caixa de 
Assistência oferece diversos 
benefícios que se revertem em 
créditos

Programa de benefícios da CAA oferece produtos e 
serviços exclusivos e gera pontos que podem resul-
tar em abatimento na anuidade e outras vantagens 

A Caixa de Assistência dos Advogados do DF 
(CAADF) lançou um programa exclusivo de 
benefícios que pretende ampliar ainda mais os 
benefícios à advocacia de todo o Brasil. Cria-
do pela Coordenação Nacional das Caixas de 
Assistência dos Advogados (Concad), em par-
ceria com as Caixas de Assistência, o Caash Fi-
delidade disponibiliza produtos e serviços cuja 
compra gera pontos que podem ser trocados 
por diversos benefícios e descontos, inclusive 
abatimento na anuidade.

Trata-se da chamada anuidade zero. Quan-
to mais o advogado utilizar o site do Caash 
(www.caashfidelidade.com.br), mais pon-
tos ele vai acumular e maior será o desconto 
que poderá aplicar no valor da anuidade. 

O programa foi lançado em 2017, durante a 
XXIII Conferência Nacional da Advocacia 
Brasileira, e o intuito é solidificar a credibili-
dade da Caixa de Assistência e ampliar, ainda 
mais, o hall de serviços, produtos e benefícios 
ofertados aos advogados do Distrito Federal. “A 
CAA cresceu muito porque estamos atuando 
naquilo que de fato o seu estatuto define. Esta-
mos cuidando dos advogados e de suas famílias 
e consolidando a credibilidade da Caixa, com 
serviços em diversas áreas”, afirmou o presi-
dente da CAA e da Concad, Ricardo Peres.

Para aproveitar as vantagens do Caash, é fácil: 
basta acessar o site, fazer o cadastro, pesquisar 
o que deseja comprar ou o serviço que quer 
aderir na relação de parceiros exclusivos e efe-
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PARA CONHECER MAIS SOBRE A CAIXA DE ASSIS-

TÊNCIA DOS ADVOGADOS DO DF, BASTA ACESSAR 

O SITE www.caadf.org.br/ OU ENTRAR EM CON-

TATO PELO TELEFONE (61) 3347-0213. 

A CAA/DF TAMBÉM ESTÁ PRESENTE NAS REDES 

SOCIAIS: NO INSTAGRAM PROCURE POR @caa.df 

E NO FACEBOOK POR @caixadeassistenciadf.



Projetos do ESA

No triênio que se encerra em dezembro 
de 2018, a direção do Tribunal de Ética 

e Disciplina (TED) da OAB/DF trabalhou 
em busca da modernização das rotinas de 
trabalho, da promoção da qualidade de vida 
no trabalho dos profissionais que atuam no 
TED e pela aproximação com os advogados, 
em busca de maior conscientização quanto às 
regras de conduta. 

Ao assumir a presidência do órgão, em 2015, 
o presidente Luiz Gustavo Muglia encon-
trou um estoque de processos lotado, desor-
ganizado e instalado em uma sala que não 
comportava a demanda. “Quando assumimos 
encontramos quase nove mil processos no 
acervo. Hoje são cerca de mil processos e 
tudo foi digitalizado, o que nos proporciona 
maior controles. Graças ao trabalho conjunto 
de todos conquistamos também instalações 
mais amplas e hoje trabalhamos em três salas, 
para onde os advogados são direcionados de 
acordo com a fase em que seu processo está”, 
declarou Muglia.

A administração do TED encerra o período 
deixando tudo preparado para o próximo passo, 

que é a implementação de um sistema de 
Processo Judicial Eletrônico. Muglia também 
se orgulha do trabalho realizado pelo Tribunal 
para se aproximar dos advogados e promover 
maior conscientização quanto às regras de 
conduta. “Não estamos aqui apenas para punir, 
mas, sim, para educar. Junto com toda a equipe, 
o sentimento que tenho é de dever cumprido”.

Outro projeto será colocado em prática. Trata-se 
da Blitz do TED, que passará pela Delegacia 
Regional do Trabalho e postos do Instituto 
Nacional da Seguridade Social (INSS) para 
conscientizar os advogados e a comunidade 
quanto às formas ilegais de captação de cliente 
que geralmente ocorrem na porta desses órgãos. 

Atendimento individualizado - Em virtude 
do caráter da matéria com que o TED lida, 
muitas vezes os processos correm em segredo 
de justiça, o que impede que, nas consultas ao 
órgão, sejam repassadas informações referentes 
a casos concretos, podendo ser passadas apenas 
respostas em tese. 

Mas, para o presidente Muglia, embora seja 
uma norma, essa conduta gerava frustração nos 
advogados que procuravam o TED para acom-
panhar a situação de seus processos. “Conse-
guimos, em sessão do Pleno, a abertura para 
responder às consultas, nesses casos, pessoal-
mente, junto a cada requerente, ocasião em 
que explicamos tudo nos termos da lei, porém 
sem repassar nenhum documento. Tudo isso 
permanece documentado e arquivado e faz com 
que a gente consiga dar uma resposta aos advo-
gados e também promover a conscientização 
desses profissionais”, afirma o presidente do 
Tribunal.

TED investe em modernização

Tribunal de Ética e Disciplina encerra gestão com 
todos os processos digitalizados e significativa 

redução de acervo processual 
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A Revista Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, convida bacharéis e 
acadêmicos de Direito a submeter artigos científicos, resenhas críticas e ensaios para publicação, conforme 
disposições trazidas nesta chamada pública.

LINHA EDITORIAL: a linha editorial da Revista da OAB Distrito Federal volta-se para a pesquisa do 
Direito em seus diversos ramos, vertentes e metodologias, privilegiando aspectos práticos sem descuidar da 
teoria e da dogmática, estimulando, assim, o debate acadêmico de alto nível e o pluralismo de ideias. 

PRAZO: os trabalhos devem ser submetidos à Escola Superior da Advocacia (ESA/OAB-DF) até as 
23h59 de 1º de junho de 2019, por meio de correio eletrônico a ser enviado para o endereço artigos@
oabdf.com. O artigo, anexo à mensagem, deverá seguir o formato Word, sem a identificação do(s) autor(es). 
Num segundo arquivo, também anexo, o remetente trará o artigo 
com identificação do(s) autor(es), sua(s) titulação(ões) e a eventual 
instituição a que se vincula(m). Num terceiro arquivo, também 
anexo, deverá ser enviada fotografia em trajes formais, em alta 
resolução (acima de 1 MB), no formato JPG, conforme exemplo: 

NORMAS EDITORIAIS: Os artigos deverão ser redigidos em 
língua portuguesa, digitados no editor de texto Word com o mínimo 
de 7.000 (sete mil) caracteres com espaço máximo de 10.000 (dez 
mil) caracteres com espaço;

Fonte para o corpo do texto: Times New Roman ou Arial, tamanho 12; 
Fonte para as notas de rodapé e citações que excedam 3 (três) linhas: Times New Roman, tamanho 11; 
Citações de autores: autor, data e página do trabalho citado; 
Estilo utilizado nas palavras estrangeiras: itálico; 
Alinhamento: justificado.
É imprescindível a indicação das referências bibliográficas eventualmente utilizadas.
Aplicam-se, subsidiariamente, as normas da ABNT.
AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS: a avaliação preliminar dos artigos será feita pelo conselho editorial da 

ESA/OAB-DF, que poderá rejeitar liminarmente trabalhos que não observem as normas formais acima e/ou 
não guardem pertinência com a linha editorial. Os artigos admitidos serão analisados quanto à relevância, 
conteúdo e qualidade, por 2 (dois) avaliadores anônimos, sem conhecimento da autoria (blind peer review). 
O parecer dos avaliadores poderá ser pela publicação ou pela rejeição. Em todo caso, não caberá recurso do 
parecer e não poderá haver qualquer modificação na redação do artigo após sua aprovação.

TERMO DE CONCORDÂNCIA: ao submeter artigos, os autores (i) assumem o compromisso de seu 
ineditismo e originalidade; (ii) reconhecem e concordam que as opiniões expressas nos textos são de sua 
inteira responsabilidade; na hipótese de publicação, (iii) cedem os direitos autorais relativos ao trabalho à 
OAB-DF, que deterá direitos de publicação, tradução, circulação e permissão de cópias para fins de pesquisa 
pessoal e uso acadêmico sobre a obra.

CONTATO: informações e esclarecimentos adicionais deverão ser encaminhados ao endereço de 
correio eletrônico artigos@oabdf.com. 

Brasília, 1º de novembro de 2018.

ADVOGADO VALORIZADO,
CIDADÃO RESPEITADO!

Juliano Costa Couto
Presidente da OAB/DF

Carolina Louzada Petrarca
Coordenadora do Conselho Editorial
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BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO NOVO PROCESSO 
DISCIPLINAR DA OAB E A POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO 
INSTITUTO DA TRANSAÇÃO

PAULO ALEXANDRE SILVA
Graduado em Sistemas de Informações pela União Educacional de Brasília (2005), curso 
de extensão em Administração Pública com pós-graduação em nível de Especialização em 

Inteligência de Negócios em Tecnologia da Informação e Comunicação pelo Centro Universitário 
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Depois de mais de 170 anos da instituição dos 
cursos jurídicos no Brasil, ocorrida em 1823, 

e de mais de 150 anos desde a fundação do Ins-
tituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, 1843, 
foi possível regulamentar a profissão com todos os 
direitos e deveres que tornam o advogado figura 
indispensável à administração da Justiça, conforme 
preceituado no artigo 133 da Carta da República de 
1988 e no artigo 2º da Lei nº 8.906/1994, que esta-
beleceu o Estatuto da Advocacia e da OAB.

Compreendendo a complexidade das atribuições 
da Instituição, o então ex-Ministro do STF, Car-
los Ayres Britto, traçou comparativo relevante ao 

sustentar que: a OAB desempenha um papel de re-
presentação da sociedade civil, histórica e cultural-
mente, que pode se assemelhar àquele papel típico 
da imprensa. 

Nesse contexto, convém salientar que o advogado, 
no seu ministério privado, exerce munus público e 
função social, não no sentido de prestação de um 
serviço estatal, disponível à sociedade mantida e re-
gulada pelo Estado, e sim, neste contexto, cabível a 
dissociação entre os institutos, como bem prelecio-
na Paulo Lôbo : “serviço público não significa ne-
cessariamente serviço estatal, este assim entendido 
como atividade típica exercida pela Administração 
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 STF – Pleno, ADI 3.026 / DF. Rel. Min. Eros Grau, DJ 29/09/2006 – trecho do voto do Min. 
Carlos Ayres Britto.

 LOBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia. 5ª Ed. P. 253.

Pública. Serviço público é gênero do qual o serviço 
estatal é espécie.”

Por outro lado, em sua imensa maioria, os advo-
gados e estagiários profissionais adotam condutas 
probas e idôneas perante seus clientes, bem como 
perante o Estado, considerando que, como opera-
dores do direito, devem guardar vigilância constan-
te na boa aplicação das leis e, ainda, serem fiscais da 
ética e da disciplina de si próprios. 

Esses advogados e estagiários profissionais são, ine-
xoravelmente, seres humanos e, nessa condição, 
passíveis de erros, sendo certo que, quando pos-
síveis condutas irregulares são cometidas, no exer-
cício da profissão, devem ser analisadas com rigor 
pelos órgãos de controle e disciplina da OAB. Daí 
advém à necessidade da OAB exercer a atividade tí-
pica de promover, com exclusividade a fiscalização 
da conduta ética e disciplinar dos advogados, nos 
termos do artigo 44, inciso I, da Lei n. 8.906/94.

Com efeito, o novo Código de Ética e Disciplina 
da OAB – CED/OAB, editado em 2015, possui por 
finalidade óbvia conciliar a deontologia da advo-
cacia com os desafios atuais, estabelecendo, antes 
de tudo, os parâmetros de condutas éticas e mo-
rais inerentes à profissão, com objetivo primeiro 
de manter e sempre exaltar a sua respeitabilidade e 
indispensabilidade para a administração da justiça, 
bem como guardar compatibilidade da atuação do 
profissional inscrito nos quadros da Ordem, com a 
elevada função social que ele exerce na representa-
ção judicial ou extrajudicial.

Quando essas balizas éticas não são desrespeitadas 
pelos profissionais da advocacia, nos termos do ar-
tigo 72 do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 
8.906/94), combinada com o artigo 55 do Código 
supramencionado, o processo disciplinar é instau-
rado de ofício ou mediante representação do inte-
ressado. 

De toda sorte, o artigo 72, §2º, da Lei nº 8906/94, 
consignou que o Código de Ética e Disciplina esta-
belece os critérios de admissibilidade das represen-
tações recepcionadas e os procedimentos discipli-
nares a serem seguidos, com observância plena aos 
direitos constitucionalmente garantidos a todos os 
cidadãos, quais sejam: da ampla defesa, do contra-

ditório e o do devido processo legal (artigo 73, §1º, 
da Lei n. 8906/94).

Atendendo ao preceito disposto no artigo 72, §1º, 
do Estatuto, ainda sobre os requisitos de admissi-
bilidade (artigo 55, do CED/OAB), vale registrar 
que a representação deverá: c) conter a identifica-
ção do representante, com sua qualificação civil e 
endereço; d) a narração dos fatos que a motivaram, 
de forma que permita verificar a existência, em 
tese, de infração disciplinar; e) os documentos que 
eventualmente a instruam e a indicação de outras 
provas a serem produzidas, como também, se for o 
caso, f) o rol de testemunhas, até o limite de cinco. 
Além disso, a representação também deverá conter: 
g) a assinatura do representante ou a certificação 
de quem a tomou por termo, na impossibilidade 
de obtê-la. 

Na mesma linha e raciocínio, convém registrar os 
critérios subjetivos de admissibilidade que tratam 
da observância dos preceitos e princípios éticos 
esparsos no Estatuto da Advocacia e da OAB, no 
Código de Ética e Disciplina, e nos normativos in-
ternos emanados do sistema OAB, quais sejam: h) 
a verificação se, dos fatos narrados, denotam-se a 
prática, em tese, de qualquer dos atos vedados nos 
incisos do art. 34 do Estatuto; e i) se a conduta 
constitui-se em infringência aos deveres éticos es-
tabelecidos no Código de Ética e Disciplina.

Ademais, a prescrição é outro instituto que merece 
análise preliminar anterior à instauração do proces-
so ético, inobstante ser entendido apenas como re-
quisito prejudicial de mérito por renomados dou-
trinadores da ciência estatutária da Ordem. Vale 
consignar, de antemão, que a prescrição é matéria 
de ordem pública e, portanto, quando evidenciado 
o transcurso do lapso temporal que deslegitima a 
persecução disciplinar, por óbvio, deve ser arguida 
em fase de admissibilidade de instauração de pro-
cesso ético, conforme disposto no artigo 43, §§ 1º e 
2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB.

A necessidade de se filtrar tecnicamente as repre-
sentações levadas a termo junto à Ordem e, por-
tanto, inadmiti-las opinando pelo arquivamento 

liminar, nos termos do artigo 58, §3º, do Código 
de Ética e Disciplina da OAB, permite aos Órgãos 
que compõem o sistema disciplinar nas Seccionais 
e Subseções cuidar de processos disciplinares que 
realmente preenchem os requisitos e tenham com-
provada a materialidade substancial da suposta in-
fração ética. 

Por oportuno, em que pese a Corregedoria também 
compor o sistema disciplinar das Seccionais, suas 
atribuições e competência são no âmbito da gover-
nança estratégica internamente na Instituição, in-
cumbindo-lhe, essencialmente, a coordenação das 
ações voltadas ao objetivo de reduzir a ocorrência 
das infrações disciplinares mais frequentes, nos ter-
mos do artigo 72, §3º, do Código de Ética e Disci-
plina da OAB.

Com esse fito, a própria Lei nº 8.906/94 cuidou de 
definir, no seu artigo 34, quais seriam os tipos in-
fracionais reprováveis à conduta do profissional. Já 
em seu artigo 35, restaram dispostos os preceitos 
secundários a serem aplicados em caso de infrin-
gência à norma legal. Percebe-se, assim, que o Es-
tatuto dispõe de quatro penalidades possíveis aos 
seus inscritos, sendo elas: a censura, a suspensão, 
a exclusão e a multa. Sendo as primeiras infrações 
dispostas nos incisos I a XVI e XXIX, como de me-
nor potencial ofensivo à dignidade da advocacia, 
ou seja, aquelas infrações disciplinares passíveis de 
advertência.

A esse respeito, para fins de apuração e persecução 
da possível conduta inadequada de menor poten-
cial lesivo à dignidade da advocacia, praticada pelos 
profissionais devidamente inscritos nos quadros da 
Ordem, convém trazer a baila o disposto no arti-
go 68, do Estatuto da Advocacia e da OAB, no que 
concerne à aplicação subsidiária das regras do pro-
cesso penal para apuração e sanção. 

E sendo assim, insta registrar que, com espeque 
no artigo 394, §5º, do Código de Processo Penal, 
aplicam-se também, às disposições do procedimen-
to ordinário os procedimentos especiais, na forma 
subsidiária, pois ambos são considerados normas 
de natureza jurídica adjetiva (processual), ou seja, 
orientam a aplicação das normas substantivas.

Com efeito, insta salientar que a Lei nº 9.099/95, 
que dispõe acerca dos juizados especiais criminais, 
utiliza como fontes norteadoras das relações ha-
vidas naquela seara especializada os princípios da 
oralidade, da simplicidade, da informalidade, da 
economia processual e o da celeridade. Com isso, 
os inscritos devem ser beneficiados com as garan-
tias processuais penais que lhe são inerentes. 

Não por acaso, o Código de Ética e Disciplina da 
OAB dispõe no artigo 58, §2º, que deverá ser jun-
tada a ficha cadastral do representado, a certidão 
negativa ou positiva sobre a existência de punições 
anteriores com a devida menção das faltas atribuí-
das e, providenciando, ainda, certidão sobre a exis-
tência ou não de representações em andamento, a 
qual, se positiva, deverá vir acompanhada da infor-
mação sobre as faltas imputadas.

Todo esse zelo da norma ético-disciplinar leva a 
uma reflexão: haveria a possibilidade de uma tran-
sação disciplinar, por iniciativa das partes, visando 
única e exclusivamente o controle ético-disciplinar 
junto aos inscritos na OAB, não importando em 
culpabilidade presumida desses? 

O zelo empregado pelo Conselho Federal da OAB 
com a edição da nova norma ético-disciplinar da 
OAB demonstra ser possível tal procedimento no 
processo ético-disciplinar, atendidos os requisi-
tos análogos aos dispostos no artigo 76, da Lei nº 
9.099/95.

Diante o exposto e considerando a possibilidade le-
gal da utilização subsidiária da lei especial no pro-
cesso ético disciplinar, considerando este também 
possuir natureza de Lei adjetiva e observando o 
preenchimento dos requisitos (objetivos e subjeti-
vos) para o oferecimento da transação disciplinar, 
entende-se pela viabilidade da aplicação do refe-
rido benefício no âmbito do processo disciplinar 
na OAB, respeitadas as vontades dos advogados e 
estagiários profissionais e, sobretudo, respeitando 
todas as garantias constitucionais e legais do pro-
cesso, em especial, homenageando a necessidade 
de utilização de métodos adequados de solução de 
interesses institucionais no âmbito da Ordem dos 
Advogados do Brasil.



DISTRITO FEDERAL

Artigos Jurídicos 51Artigos Jurídicos50

INTRODUÇÃO
 
O presente artigo tem como objetivo analisar 

a aplicabilidade das Instruções Normativas n.º 
05/2017 e n.º 06/2018 da Secretaria de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão às estatais federais, especialmente à luz da 
Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, 
ante à ausência de regulamentação específica desti-
nada às contratações realizadas por estas entidades.

DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS IN/SE-
GES/MPDG N.º 05/2017 E N.º 06/2018

 
A Instrução Normativa n.º 05/2017 busca pro-

ver o sistema de contratação e fiscalização dos 
contratos de prestações serviços com instrumen-
tos objetivamente padronizáveis e com capacidade 
de afastar pagamento, via subsidiariedade, de ver-
bas trabalhistas, sendo expressa ao destinar-se às 
contratações de serviços sob o regime de execução 
indireta realizadas pela Administração Pública fe-
deral direta, autárquica e fundacional, nos termos 
do seu art. 1º , sem menção às estatais.

RENILA LACERDA BRAGAGNOLI

DA APLICAÇÃO DAS INSTRUÇÕES 

NORMATIVAS IN/SEGES/MPDG N.º 05/2017 

E IN/SEGES/MPDG N.º 06/2018 ÀS ESTATAIS 

FEDERAIS À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Advogada (OAB/DF n.º 35.411) da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – 
Codevasf. Chefe da Unidade de Assuntos Administrativos da Assessoria Jurídica da Presidência da Codevasf. Graduada 
em Direito pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – Facisa (Campina Grande/PB). Especialização em Políticas 

Públicas, Gestão e Controle da Administração no Instituto Brasiliense de Direito Público (em conclusão). Autora de 
artigos jurídicos publicados internacionalmente e em Revistas especializadas em Direito Administrativo.

Como cediço, a IN 05/2017 revogou a IN 
02/2008, que disciplinava a contratação de servi-
ços, continuados ou não, por órgãos ou entidades 
integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG, 
regulado pelo Decreto n.º 1.094/1994:

Art. 1º [...]

§ 1º Integram o SISG os órgãos e unidades da 
Administração Federal direta, autárquica e funda-
cional, incumbidos especificamente da execução 
das atividades de que trata este artigo.
[...]

Destarte, a IN 02/2008 não era compulsória às 
estatais federais, porém, sempre foi utilizada, não 
só por segurança jurídica, mas com fundamento 
no Decreto n.º 2.271/97 , que, ao regular contrata-
ção de serviços pela Administração Pública Fede-
ral direta, autárquica e fundacional, prevê:

 Leandro Barbosa de Araujo. Graduado em Direito pelo Centro Universitário Projeção, 
Unidade Taguatinga/DF. Advogado-OAB/DF. Pós Graduado em Direito Penal e 
Processual Penal pela Universidade Estácio de Sá/RJ.   

Por seu turno, a edição da IN 05/2017 foi decor-
rência das recomendações propostas nos Acórdãos 
n.º 2.328/2015 e n.º 2.622/2015 , ambos do Plenário 
do TCU, que buscaram aperfeiçoar a governança e 
a gestão das contratações realizadas pela Administra-
ção Pública Federal, e dos quais e 1.521/2016 - TCU 
- Plenário, bem como procedimentalizar e sistema-
tizar, de maneira geral, matérias que foram objeto 
de alterações jurisprudenciais e doutrinárias, indo 
ao encontro do que dispõe a Súmula 331 do TST, 
ou seja, implementa regras garantidoras do cum-
primento da legislação trabalhista e mitigadoras de 
inadimplência por parte da prestadora de serviços.

O animus governamental era, de fato, estender 
às disposições da IN 05/2017 às estatais federais, 
regulando, assim, o art. 9º do Decreto nº 2.271, 
precipuamente como forma de proteger o erário de 
condenações subsidiárias ao pagamento de verbas 
trabalhistas, mas, por alguma impropriedade, estas 
entidades não foram abrangidas pelo texto do nor-
mativo.

Mantendo a política pública de buscar soluções 
que evitem e/ou mitiguem a condenação da Admi-
nistração Pública Federal ao pagamento de verbas 
trabalhistas, especialmente em razão da Súmula 
n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, editou-
-se a Instrução Normativa IN/SEGES/MPDG nº 
06/2018 , versando sobre cláusulas assecuratórias de 
direitos trabalhistas quando da execução indireta de 
obras públicas, contendo, porém, a mesma limita-
ção redacional da IN 05 e excluindo, ao menos do 
seu texto, sua aplicação às empresas estatais .

A nóvel Instrução Normativa contém condições 
mínimas que devem ser observadas quando da con-
tratação de obras públicas, apresentando critérios a 
serem exigidos das empresas contratadas, além de 
prerrogativas da fiscalização para aferir o cumpri-
mento das obrigações trabalhistas por parte das em-
preiteiras, entendendo o Poder Executivo Federal 
que, mediante estas regulações, as contratações se-
rão mais eficientes e seguras ao patrimônio público, 
o que engloba, sobremaneira, as empresas estatais 
federais, haja vista que são executora de políticas  
públicas e as fazem , muitas vezes, por meio de 
obras públicas.

Art. 9º As contratações visando à prestação de 
serviços, efetuadas por empresas públicas, socie-
dades de economia mista e demais empresas con-
troladas direta ou indiretamente pela União, serão 
disciplinadas por resoluções do Conselho de Coor-
denação das Empresas Estatais - CCE .

 
Ante à ausência de regulamentação deste art. 9º, 

o Plenário do Tribunal de Contas da União, através 
do Acórdão 1.215/2009 , recomendou a utilização 
do modelo de contratação editado SLTI/MPOG 
mediante a IN 02/2018 às empresas públicas e so-
ciedades de economia mista, ao argumento de que 
é fundamentado em preceitos constitucionais que 
devem ser observados por toda a Administração Pú-
blica, iniciando-se a aplicação das Instruções Nor-
mativas do, à época, Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão às empresas estatais.

Ainda em razão da inércia em editar as Resolu-
ções referidas no Decreto, o Plenário do TCU exa-
rou o Acórdão n.º 1.521/2016 reforçando o enten-
dimento que

[...] segundo jurisprudência deste Tribunal, em 
razão da ausência de normas que regulamentem o 
art. 9º do Decreto 2.271/1997, são aproveitadas às 
empresas estatais, por analogia, as disposições ali 
contidas, dirigidas à Administração Direta, Autár-
quica e Fundacional;

  
Pacificou-se, então, no âmbito do TCU, que to-

das as regulamentações do Decreto n.º 2.271/1997 
destinadas às Administração direta, autárquica e 
fundacional, estender-se-iam às estatais, atraindo a 
submissão destas às Instruções Normativas emana-
das pela Secretaria de Gestão do Ministério do Pla-
nejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Foi por ocasião deste último Acórdão que o Mi-
nistério do Planejamento, Desenvolvimento e Ges-
tão editou a Portaria n.º 409/2016 dispondo sobre 
as garantias contratuais ao trabalhador na execução 
indireta de serviços e os limites à terceirização de 
atividades, no âmbito da Administração Pública fe-
deral direta, autárquica e fundacional e das empresas 
estatais federais controladas pela União, denotando 
que a cautela nas contratações envolvendo prestação 
indireta de serviços passava a integrar a agenda go-
vernamental.
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Não obstante a exclusão das empresas estatais de 
sua redação, pelo arcabouço argumentativo exposto, 
fundamentalmente lastreado pela jurisprudência do 
Tribunal de Contas da União, a Instrução Norma-
tiva nº 06/2018 aplica-se às estatais federais do mes-
mo modo que a Instrução Normativa nº 05/2017.

Reforçando o entendimento aqui defendido, 
acrescenta-se que a Lei n.º 13.303/2016 , ao regular 
o §1º do art. 173 da Constituição Federal dispon-
do sobre o estatuto jurídico das empresas estatais, 
trouxe inovações em questões de governança e inte-
gridade à gestão administrativa, além de impor pa-
dronização ao procedimento licitatório e contratual 
, tendo, assim, uma função de renovação e aprimo-
ramento no modelo de gestão das empresas estatais 
que podem, para tanto, utilizar-se das Instruções 
Normativas objeto do presente estudo para uma 
gestão aprimorada de suas contratações, evitando 
prejuízos e mal uso do dinheiro público. 

A Lei das Estatais dispõe, outrossim, sobre uni-
formização e ausência de responsabilidade pelos 
encargos trabalhistas , preceitos igualmente trazidos 
pelas Instruções Normativas IN/SEGES/MPDG nº 
05/2017 e n.º 06/2018, o que corrobora sua aplicação 
às estatais federais.

CONCLUSÃO 

A par do que foi explanado, conclui-se que as Ins-
truções Normativas IN/SEGES/MPDG n.º 05/2017 
e nº 06/2018 devem ser usadas pelas empresas esta-
tais federais em suas contratações para prestação de 
serviço mediante execução indireta e para execução 
de obras públicas, com respaldo na jurisprudência 
consolidada do Tribunal de Contas da União e por 
refletirem uma agenda governamental comprome-
tida com a mitigação de condenações subsidiárias 
ao pagamento de encargos trabalhistas pela Admi-
nistração Pública Federal, fundamentos em prol de 
uma gestão pública mais eficiente e menos onerosa, 
pautada em critérios objetivamente padronizados e 
em boas práticas de governança. 

De mais a mais, a Lei n.º 13.303/2016, ao dis-
por sobre as exigências de transparência, governan-
ça corporativa, planejamento e padronização como 
formas de ampliar a regularidade nas contratações 
realizadas pelas empresas estatais, reforça interpre-
tação defendida, ampliando o alcance das Instruções 
Normativas às estatais federais, legitimando-as para 
fruir das normatizações sob estudo.

A IMPORTÂNCIA DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) NO 

PROCESSO DE REDEMOCRATIZAÇÃO 

ELEITORAL ATUAL

Por outro lado, foi possível verificar que com a refe-
rida legislação restabeleceu novamente a justiça eleito-
ral, com adoção do voto secreto (Hollanda, 2009). Todas 
essas transições foram importantes para fortalecer e ala-
vancar o sistema eleitoral, proporcionando uma maior 
aderência por parte da sociedade.

Ademais, com as mudanças trazidas com o código 
eleitoral de 1945, Decreto-Lei nº 7.586, de 28 de Maio 
de 1945, buscou-se quebrar o sistema de fraude da pri-
meira república, perpassando pelo primeiro código elei-
toral de 1932. Do ponto de vista positivo, houve um 
grande avanço sistemático trazido pelo código de 1945 
e isso nos faz perceber que a busca pela hegemonia do 
sistema eleitoral é progressiva no tempo (BRASIL).

BREVE HISTÓRICO DA CRIAÇÂO DA OR-
DEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Como abordado anteriormente sobre a primeira re-
pública, havia suspeita de muitas fraudes e pouca par-
ticipação popular. Nesse período houve inúmeras ten-
tativas de criação da ordem dos advogados, entretanto, 
somente em 18 de novembro de 1930, através do De-
creto nº. 19.408 que foi criada a instituição da Ordem 
dos Advogados do Brasil. OAB (BRASIL).

RESUMO

O presente artigo visa analisar a atual situação do 
Brasil frente aos desafios constantes do sistema eleitoral, 
refazendo um breve histórico e disseminando a impor-
tante sistemática da OAB na busca pela redemocratiza-
ção. Por fim, a analise feita tem o objetivo de demonstrar 
que as mudanças necessárias e constantes dão um papel 
importante e permanente à referida entidade para zelar 
e fiscalizar a praticidade dos atos e acompanhar o desen-
rolar das necessárias transformações de aprimoramento 
no sistema eleitoral..

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Eleitoral; Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB); Fiscalização sistemática; 
Redemocratização.

INTRODUÇÃO

O sistema eleitoral teve sua hegemonia datada de 24 
de fevereiro de 1932, ou seja, nessa data houve a criação 
do primeiro código eleitoral. Esse código representava 
um avanço ao sistema democrático, porém, em 1937 
com a nova Constituição, extinguiu-se a justiça eleitoral 
e esta só foi restabelecida em 1945 com a criação do Có-
digo Eleitoral. Fato é que com a criação do referido có-
digo, foi possível aprimorar conceitos até então suprimi-
dos da sociedade (Tribunal Superior Eleitoral/BRASIL).

Graduado em Direito pelo Centro Universitário Projeção, Unidade Taguatinga/DF. Advogado-OAB/DF. Pós 
Graduado em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Estácio de Sá/RJ.
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No dia 9 de março de 1933, foi instalado o Conselho 
Federal . Todos esses acontecimentos passaram a dar um 
novo rumo par a democracia representativa. Com esses 
avanços foi possível a criação do primeiro código de ética 
profissional em 25 de julho de 1934. OAB (BRASIL). 

Esse espírito progressivo reflete a importância da en-
tidade frente aos desafios futuros. Em evento da XXIII 
Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do 
Brasil, realizado em São Paulo/SP em 2017, Claudio 
Lamachia ressaltou a importância histórica da advocacia 
dizendo: “Temos autoridade moral e jurídica, provada e 
comprovada ao longo destas quase nove décadas, para 
exercer a vigilância que exercemos em prol “da boa apli-
cação das leis e da rápida administração da justiça”, como 
manda o nosso Estatuto”. OAB (BRASIL).

FISCALIZAÇAO SISTEMÁTICA E PRO-
GRESSIVA DA ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL FRENTE AO ATUAL SISTEMA 
ELEITORAL BRASILEIRO NO CONTEX-
TO DA REDEMOCARIZAÇÃO

O sistema eleitoral Brasileiro é a ferramenta que 
mais representa o sistema democrático de Direito, pois 
como bem disciplina a carta da república de 1988, no 
parágrafo único do artigo 1º, diz: “todo poder emana do 
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição” (BRASIL). 

Entretanto, não basta somente o referido manda-
mento Constitucional para adequar o sistema eleito-
ral Brasileiro.. Assim sendo, é possível observar que a 
CF/88 trouxe no seu artigo 133 o dispositivo que dá sen-
tido à ordem dos advogados do Brasil como peça Basilar 
da democracia (BRASIL). 

A ideia central de redemocratização é tornar demo-
crático aquilo que, por alguma razão perdeu a caracterís-
tica de democracia. A Sociedade Brasileira, desde a Pri-
meira Republica (1889 a 1934), vem se redescobrindo 
e se reinventando. A jovem democracia molda-se pro-
gressivamente. Entretanto, nesse período houve mui-
tos conflitos sociais, mas também houve importantes 
transformações sociais como a instituição do casamento 
civil e a laicização do estado (Câmara dos Deputados/
BRASIL).

Na atual conjuntura política, precisamente a partir da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
a entidade de advogados ganha destaque como sendo 
indispensável à administração da justiça, representando 
a própria sociedade no contexto jurídico e fiscalizador 
dos atos do Estado, como dispõe o artigo 133 da referida 
carta (BRASIL).

Nesse campo de atuação a OAB teve uma impor-
tante participação no processo de criação e fiscalização 
da Lei Complementar 135 de 2010, conhecida como a 
lei da ficha limpa. Ressalta-se o importante papel da en-
tidade, que além de acompanhar atenta a elaboração da 
referida lei, foi pedir a aplicação imediata ao Supremo 
Tribunal Federal, em uma Ação Declaratória de Cons-
titucionalidade, ADC n° 30, distribuída para o Ministro 
Luiz Fux (BRASIL).

É possível também observar a atuação da Entidade 
no processo de impeachment de Dilma Rousseff em 
2016 e pedido de impeachment de Michel Temer em 
2017. Todos estes atos participativos representa a atuação 
da sociedade através da entidade na busca pela garantia 
da democracia e bom funcionamento das instituições 
públicas e sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como abordado anteriormente, na Primeira Repú-
blica, havia uma fragilidade acentuada com o sistema 
governamental e eleitoral. Além disso, tendência, quase 
que natural, de possíveis e reiterados crimes políticos, 
assim como também da pouca participação popular. Po-
rém, com algumas tentativas frustradas, foi exatamente 
em 1930 que ocorreu a criação da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil. Essa criação representou uma nova etapa 
no sistema democrático.

Mas, foi exatamente com a constituinte de 1988 que 
a OAB ganhou o importante papel de fiscalização das 
atitudes governamentais. Segundo o artigo Art. 133, que 
diz “O advogado é indispensável à administração da jus-
tiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 
exercício da profissão, nos limites da lei”, que fica ma-
nifestada a preocupação do legislador em assegurar pari-
dade de armas em relação ao poder público por parte da 
OAB, principal representante da sociedade civil.

De outro lado, a lei complementar nº135, traz um 
importante mecanismo de combate à corrupção, seu ar-
tigo 115 diz que: ”Transitada em julgado ou publicada 
a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a 
inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro, 
ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o 
diploma, se já expedido”. Representando um verdadeiro 
avanço no sistema democrático brasileiro, com reflexos 
diretamente no contexto eleitoral. 

Entretanto, a referida entidade também participou 
firmemente no processo democrático quando protoco-
lou o pedido de impeachment de Fernando Collor de 
melo em 1992. Também teve aprovação pelo seu con-
selho, para pedido de impeachment de Dilma Rousseff 
na Câmara dos Deputados, apresentado em 18 de março 
de 2016. 

Por fim, percebemos a grande importância para o 
cenário político atual, qual seja a participação efetiva da 
entidade, que representa a democracia popular sendo 
exercida no cenário eleitoral Brasileiro. Ocorre ainda 
que, como o sistema democrático é jovem, o sistema 
eleitoral também vem se desenvolvendo dia após dia e é 
por esta razão que a vigilância participativa desenvolvida 
pela OAB é permanente.
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A EXECUÇÃO DE CONTRATOS COM 
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JOSÉ BATISTA SOARES NETO

De modo geral, os atos expedidos no processo exe-
cutivo possuem natureza radicalmente diversa daqueles 
proferidos no âmbito do processo de conhecimento. 
O motivo dessa diferença, segundo a doutrina (ASSIS, 
2016, p. 130), deve-se à diversidade das tarefas atribuídas 
ao juiz, que, no âmbito da função cognitiva, deve trans-
formar o fato em direito (trabalho de gabinete), enquan-
to na atividade executiva, a missão judicial se opera no 
mundo dos fatos (trabalho de campo), em que se “reti-
ra valor que está no patrimônio do demandado, ou dos 
demandados, e põe-no no patrimônio do demandante” 
(PONTES DE MIRANDA, 1970, p. 212).

Por outro lado, surge o instituto da arbitragem, que 
consiste em um método alternativo de resolução de 
conflitos, fora do Poder Judiciário, tendo como premis-
sas a celeridade, flexibilidade e autonomia das partes, 
com a possibilidade de obtenção, inclusive, de uma de-
cisão extrajudicial com força de título executivo judicial 
. Em outras palavras, a arbitragem pode ser compreendi-
da como um “mecanismo privado de solução de litígios, 
através do qual um terceiro, escolhido pelos litigantes, 
impõe sua decisão, que deverá ser cumprida pelas par-
tes” (CARMONA, 2009, p. 31-32).

Entre os dois procedimentos, existe uma situação 
que chama à atenção e, em certa medida, até habitual nas 
diversas modalidades de contratos estabelecidos entre 
particulares: a cláusula de reconhecimento do contrato 
como um título executivo extrajudicial e a cláusula de 
arbitragem. Desse modo, uma dúvida se desponta entre 

as partes, em razão de qual seria o juízo competente para 
resolução dos litígios decorrentes do contrato. A questão 
seria de vinculação das partes ao juízo arbitral? ou en-
tão de inafastabilidade do Poder Judiciário ? A resposta, 
de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, revela-se 
em uma harmonia entre ambas as cláusulas , que foram 
pactuadas pelas partes por fundamentos distintos e obje-
tivos igualmente diferentes.

Nesse sentido, nada obstante as delimitações de cada 
redação dos contratos, que podem moderar para mais 
ou para menos a vontade das partes no caso concreto, 
não há contradição alguma na possibilidade de execu-
ção de título executivo extrajudicial com convenção 
de arbitragem. Isso porque, entre a cláusula arbitral e a 
execução do título executivo extrajudicial, existem ativi-
dades jurisdicionais diferentes para cada procedimento 
, de modo que a correlação das cláusulas deve ser bem 
compreendida, conforme esclarece a doutrina (CAR-
MONA, 2007, p. 43): “se houver alguma dúvida sobre 
o título (ou sobre as obrigações ali consignadas), tal crise 

 Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os 

artigos previstos neste Título: (...) VII - a sentença arbitral;”.
 Constituição Federal de 1988:
“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito;”.

 Nesse sentido: REsp 944.917/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 18/09/2008, DJe 03/10/2008.

 

de certeza deve ser dirimida pela via arbitral; mas se hou-
ver inadimplemento, o credor socorrer-se-á desde logo 
da via judicial, propondo demanda de execução, sem que 
haja espaço para a arbitragem”.

Essa diferença no desempenho de cada atividade ju-
risdicional – execução e arbitragem –, revela-se por uma 
questão muito simples, considerando que “não se insere 
nos poderes dos árbitros a atividade executiva, mas ape-
nas a de acertamento. Assim, não se pode exigir que todas 
as controvérsias oriundas de um contrato sejam subme-
tidas à solução arbitral, se, como no caso da execução, a 
via da arbitragem se revela impotente” (THEODORO 
JÚNIOR, 2014, p. 146).

Com base nessa disciplina, a Terceira e a Quarta Tur-
mas do STJ, ambas especializadas em Direito Privado, 
consignaram que a melhor solução seria repartir as com-
petências, “haja vista que os árbitros não são investidos 
do poder de império estatal à prática de atos executivos” 
, cabendo ao juízo arbitral analisar, portanto, as questões 
de mérito dos embargos do devedor, enquanto ao juízo 
estatal se reserva a atividade executiva, que, nesse caso, 
limita-se a apreciação de questões formais do título ou 
atinentes aos atos executivos (v.g., irregularidade da pe-
nhora, da avaliação, da alienação), com o que o credor 
não fica inibido de executar o contrato judicialmente, 
mesmo dispondo de cláusula compromissória.

Portanto, se bem observada a redação de cada cláusula 
contratual, é possível que a convenção de arbitragem seja 
absolutamente válida, assim como a disposição de um tí-

tulo executivo extrajudicial apto ao desenvolvimento vá-
lido do processo executivo, considerando que a cláusula 
arbitral restringe a pretensão cognitiva (RANZOLIN, 
2011, p. 101-102), mas não a pretensão executiva, pois 
essas são delimitadas por atividades jurisdicionais distin-
tas, que, em conjunto, possuem papel fundamental na 
resolução dos litígios decorrentes de contratos privados.

Dessa forma, apesar das diversas vantagens que se 
apresentam no uso da arbitragem, que, inclusive, conta 
com Câmaras de Arbitragem especializadas e Juízes Ar-
bitrais com formação e expertise técnico-científica (LE-
MES, 2017, 02), que, muitas vezes, refoge ao domínio 
próprio da técnica processual do Poder Judiciário, a tu-
tela executiva prestada pelo Estado é a única que possui 
caráter de autoridade, isto é, emana do poder de império 
estatal na prática dos atos executivos, de modo que a fun-
ção jurisdicional provoque efeitos onde a vida pulsa, de 
verdade, tornando palpável o direito do demandante, ou, 
como no caso do processo executivo, do credor que tem 
direito ao crédito estabelecido em contrato.

Do contrário, admitir-se-ia que a relevante função ju-
risdicional, no desempenho da atividade executiva, fosse 
“meramente aparente, nada mais do que palavras vazias” 
(ALVARO DE OLIVEIRA, 2003, p. 244), o que tornaria 
o Poder Judiciário o paraíso do devedor, uma vez que o 
réu, requerido, ou executado, não veriam o seu patrimô-
nio ameaçado por ninguém. Por essa razão, o processo 
executivo cabe à jurisdição estatal, pois é incontroversa a 
sua legitimidade e a disposição de seus meios coercitivos 
que buscam dar efetividade ao Direito.

 Sobre a natureza de atividade jurisdicional da arbitragem, veja-se: CC 111.230/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe de 03/04/2014.
 Voto do Em. Ministro Relator Luis Felipe Salomão, no REsp 1.465.535/SP, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016.
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Descentralização:
Além dos locais de votação listados acima, a Seccional descentralizará a votação na Zona Central de Brasília, sendo instalada 
Seção Eleitoral para a advocacia regularmente inscrita na OAB/DF e vinculada aos seguintes Órgãos:
Advocacia Geral da União, Caixa Econômica Federal, Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa do Distrito Federal, 
Defensoria Pública do Distrito Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral do Distrito Federal e Tribunal 
de Contas da União.

SAIBA MAIS...

Conheça os Locais de Votação
Locais: Endereços:

Plano Piloto Centro de Convenções Ulysses Guimarães e Urnas Descentralizadas*

Subseção de Brazlândia Fórum Desembargador Márcio Ribeiro – Área Especial NR 4 – Rua 10 – Lote 4
– Setor Tradicional – Brazlândia/DF

Subseção de Ceilândia CNM 1, Bloco G, Salas 301 a 305, Edifício Ceilândia Center – Ceilândia/DF

Subseção do Gama e Santa Maria Vara do Trabalho - Praça 02, Lote 6, Setor Central – Gama/DF

Subseção do Guará Fórum do Guará – QE 25 Conjunto 2 – Lotes 02 e 03 – Segundo Andar – Sala 49 
- Guará/DF

Subseção do Núcleo Bandeirante
e Riacho Fundo

Fórum Desembargador Hugo Auler – Avenida Contorno, Área Especial, nº 13,
Lote 15 – Núcleo Bandeirante/DF

Subseção do Paranoá Centro Social João Paulo II – Área Especial N.02 – Lote 1 - Quadra 03
– Paranoá/DF

Subseção de Planaltina AV. São Paulo – Quadra 18 – Lote 16 Sala 04 – Planaltina/DF

Subseção de Samambaia Residencial Boulevard das Acácias - Qd 302 - Conj. 3 - Loja 4 – Samambaia Sul

Subseção de São Sebastião Fórum Desembargador Everards Mota e Matos – Centro de Múltiplas Atividades, 
Lote 4 – São Sebastião/DF.

Subseção de Sobradinho Fórum Desembargador Juscelino José Ribeiro – Quadra Central Lotes 2/7 – Área 
Especial – Bloco F – Sobradinho/DF

Subseção de Taguatinga QI 10, Lote 54, Setor de Indústria – Taguatinga Norte/DF. 

• Terminal de Vans - Estacionamento 
   Ginásio Nilson Nelson
• Estacionamento Estádio Mané Garrincha

• Parque da Cidade - Estacionamento 12
• Estacionamento da Funart

Pontos de transporte para o Centro de Convenções

29 de novembro,
quinta-feira • 9h às 17h

Data das Eleições

Acesse nosso site para mais informações.

www.oabdf.org.br

Fique
Ligado!



PARCERIA:


