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APRESENTAÇÃO
 

Estar à frente da OAB/DF foi uma verdadeira missão para nós, membros 
da diretoria, conselheiros Federais e Seccionais, presidentes de Subseções 
e das comissões. Foram três anos de muito trabalho, suor e conquistas.

Exemplo disso foram as inaugurações de quatro novas Subseções, 
as inúmeras obras realizadas, o investimento nas três unidades dos 
Escritórios Modelo, a implantação do Centro de Inclusão Digital, entre 
outras.

Também atuamos incansavelmente na defesa das prerrogativas da 
advocacia, bem como no reconhecimento, por empresas públicas e 
autarquias do DF, dos honorários de sucumbência devidos aos advogados 
e advogadas.

A defesa dos interesses da sociedade também foi outro importante 
mote de nossa gestão. Ajuizamos ações civis públicas visando a reforma e 
manutenção dos principais viadutos do DF; atuamos incansavelmente na 
luta contra a crise hídrica e agimos severamente para a manutenção do 
Hospital da Criança de Brasília. Também estivemos atentos aos abusos 
cometidos pelas empresas aéreas contra os consumidores.

Na área administrativa, entregaremos a casa arrumada à próxima 
gestão. Mais uma vez tivermos nossas contas aprovadas com louvor pelo 
Conselho Federal, o que demonstra todo nosso comprometimento com as 
anuidades dos advogados e advogadas que militam no DF.

Esse breve resumo apenas demonstra nosso compromisso com a 
advocacia e com a sociedade. Deixamos aqui nosso muito obrigado a todos 
que confiaram na gente.

Juliano Costa Couto
Presidente da OAB/DF
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OBRAS
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NOVO PLENÁRIO
da sede da OAB/DF

Em sessão solene, a Seccional 
do Distrito Federal inaugurou no 
dia 29 de agosto de 2016 as novas 
instalações do Conselho Pleno da 
Casa, com capacidade para abrigar a 
atual composição de conselheiros e 
servir de espaço aberto à cidadania. 
Advogados, membros do Conselho 
Federal da OAB, presidentes de 
Subseções e de Seccionais de outros 
estados prestigiaram o evento. Na 
ocasião o presidente da OAB/DF, 
Juliano Costa Couto, agradeceu o 
trabalho conjunto que foi realizado 
com sua diretoria.
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ESCRITÓRIO MODELO 

• • Edifício Office Tower
A Seccional do DF preparou um espaço 

gratuito para você começar uma carreira 
de sucesso. Inaugurado em outubro 
de 2017, o local conta com ambiente 
coworking, espaço CAADF, salas de 
reunião, escritório modelo, salas de 
atendimento privativo, além de várias 
estações de trabalho. Além disso, conta 
com um lugar reservado caso o advogado 
queira receber seus clientes.

A sala da advocacia funciona de 
segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e 
pode ser utilizada por todos os juristas 
do DF. O espaço é uma parceria da 
Seccional do DF, da Caixa de Assistência 
dos Advogados do DF e do Conselho 
Federal da OAB. 
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NOVAS SALAS
Os advogados do Distrito Federal ganharam novas salas para auxiliá-

los em seu dia a dia nos fóruns. Foram elas a sala dos advogados do 
Fórum de Águas Claras, do Fórum de Taguatinga, do Tribunal Regional 
do Trabalho de Taguatinga, do Fórum do Recanto das Emas e da sede da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As novas salas visam 
atender melhor os profissionais do Direito e a população. Todas elas são 
compostas por computadores, impressora e mesa de reuniões.

SALAS DE OITIVAS
A OAB/DF inaugurou novas salas de oitivas nas principais unidades 

prisionais do Distrito Federal, dentre elas as novas instalações da sala 
localizada na sede do Departamento de Polícia Especializada (DPE). A 
advocacia que lá atua agora conta com espaço amplo e estruturado com 
mobiliário, computador, impressora, ar-condicionado e três parlatórios 
individualizados, sendo um dedicado aos colegas com deficiência.

Também 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 novos. As 
reformas tiveram o apoio da Seccional e da Caixa de Assistência ao 
Advogado do Distrito Federal (CAADF).

• • Taguatinga
Com aproximadamente 70m², o local 

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. O objetivo do Escritório 
Modelo é se assemelhar ao máximo ao que seria 
o primeiro local de trabalho dos advogados e 
auxiliar a jovem advocacia, até que conquiste o 
seu próprio espaço.

• • OAB/DF
Com aproximadamente 70m², o local 

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. O objetivo do Escritório 
Modelo é se assemelhar ao máximo ao 
que seria o primeiro local de trabalho dos 
advogados e auxiliar a jovem advocacia, até 
que conquiste o seu próprio espaço.
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SALA DE APOIO
 à Advocacia na Papuda

A Seccional inaugurou 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 oferecer conforto 
aos advogados e advogadas durante o período 
de espera para o encontro com o cliente. A 
construção do local teve o apoio de dez detentos. 
Pela participação, eles terão 13 dias de remição 
da pena.

TRE/DF
A sala de apoio ao advogado localizada no 

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal 
(TRE/DF) foi reinaugurada. O local passou por 
ampliação e melhorias para o atendimento aos 
advogados. O presidente da Comissão de Direi-
to Eleitoral, Bruno Rangel, destaca ser impres-
cindível ao advogado, especialmente no período 
eleitoral, “contar com este espaço para que pos-
samos desempenhar nossas atividades profis-
sionais com mais eficiência”.

SUBSEÇÕES
• • Paranoá

A Subseção ganhou nova sede, localizada ao 
lado do Fórum Desembargador Mauro Renan 
Bittencourt. As instalações oferecem aos advo-
gados que militam no Paranoá serviços de xerox, 
salas de reunião, baias de assessoria jurídica e 
computadores com internet. A Subseção e o es-
tacionamento estão localizados nas dependên-
cias do Centro Social João Paulo II.
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•• Guará
Mais uma subseção foi criada para 

melhor assistir a advocacia do Distrito 
Federal. Agora, advogados e advogadas 
que residem e atuam no Guará já 
podem contar com a subseção dentro 
do Fórum do Guará, localizado na QE 
25 Conj. 2 Lote 2/3.

•• Gama e Santa Maria
A advocacia militante de Gama e 

Santa Maria conta com uma Subseção 
reformada e mais ampla para que os 
profissionais da região tenham mais 
conforto e celeridade nas atividades 
diárias. O novo espaço, com três 
pavimentos, ganhou mais dinamicidade. 
A sala da Escola Superior de Advocacia 
(ESA) passa a comportar 38 pessoas. 
A Subseção também conta com uma 
área gourmet, com churrasqueira. Os 
Leds de iluminação foram trocados e 
os banheiros são acessíveis.

•• São Sebastião
A OAB/DF inaugurou mais uma 

Subseção, desta vez localizada em São 
Sebastião. A unidade tem por objetivo 
auxiliar toda a advocacia da região a 
realizar com mais conforto e celeridade 
suas atividades diárias. A Subseção 
fica dentro das dependências do 
Fórum de São Sebastião e está pronta 
para receber todos os advogados e 
advogadas.
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••Taguatinga
A Subseção de Taguatinga também 

passou por revitalização. O balcão da 
recepção foi trocado por outro mais 
cômodo, a sala das comissões passou 
por uma reforma que redimensionou 
o tamanho e, agora, a advocacia conta 
com uma sala de aula que suporta cerca 
de 30 alunos para cursos e palestras.

•• Samambaia
Localizada no prédio Boulevard 

das Acácias, em Samambaia Sul, 
a Subseção tem aproximadamente 
100 m² e dispõe de quatro baias com 
computadores conectados à internet, 
Wi-Fi, sala de atendimento e reunião, 
sala de aula para cursos da Escola 
Superior de Advocacia (ESA), sala de 
estar e uma copa modelo americano. 
A sede própria foi inaugurada em 
solenidade realizada no dia 28 de 
setembro.

•• Planaltina
Os advogados que atuam no Fórum 

de Planaltina agora contam com mais 60 
novas vagas para automóveis. A OAB/DF 
inaugurou no, dia 27 de setembro, novo 
estacionamento em local situado ao lado 
do Fórum da cidade. O presidente da 
Subseção de Planaltina, Dalton Ribeiro 
Neves, agradeceu o apoio recebido pela 
diretoria da Ordem para a consecução 
deste objetivo.
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•• Núcleo Bandeirante
Advogados do Núcleo Bandeirante, 

Guará e Riacho Fundo têm mais um ponto 
de apoio da OAB/DF. Foi inaugurada, 
em 2018, a nova sede da Subseção do 
Núcleo Bandeirante, próxima ao Fórum. O 
espaço conta com salas de reunião, salas 
de atendimento privado, computadores 
conectados à internet, impressoras e 
auditório. A Subseção terá um espaço 
voltado à prática jurídica e continuará a 
oferecer cursos de especialização da Escola 
Superior de Advocacia.

Durante a inauguração, o presidente da 
Subseção do Núcleo Bandeirante, Sebastião 
Duque, agradeceu o empenho da OAB/DF na 
implementação da sede. “A Ordem precisa 
estar presente onde o advogado está. Aqui 
é a Casa do advogado. Sejam muito bem-
vindos”.

A SECCIONAL é a casa da advocacia e trabalha para respaldar os advogados e 
advogadas que militam no Distrito Federal. Atualmente, a entidade conta com onze 
Subseções, que funcionam como braços espalhados pelas regiões administrativas 
do DF. Elas auxiliam no atendimento das demandas locais e, juntamente com 
a sede, recolhem os pleitos dos juristas. Assim, as melhorias para a advocacia 
chegam até você.

Nas Subseções, estão disponíveis serviços de protocolo, cadastro, tesouraria, 
atendimento ao advogado e auxílio com o sistema do Processo Judicial Eletrônico 
(PJe), Processo Judicial Digital (Projudi) e Sistema Eletrônico de Execução 
Unificado (SEEU). As instalações também contam com ilhas de computadores 
e salas para reuniões com os clientes. Além disso, ocorrem cursos e palestras 
organizados pela ESA e Comissões Subseccionais.

Como bem define o presidente da OAB/DF, Juliano Costa Couto, as Subseções 
são um grande ganho para a advocacia. “As Subseções funcionam como pontes 
que nos une em torno de um mesmo objetivo e trazem benefícios para todos”.

“As Subseções 
funcionam como 

pontes que nos une 
em torno de um 

mesmo objetivo e 
trazem benefícios 

para todos”
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CENTRO DE 
INCLUSÃO DIGITAL

 (CID)

O CID tem como objetivo servir 
de referência para a advocacia em 
assuntos relacionados à tecnologia e 
tornar o Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) inclusivo, com workshops 
e cursos da Escola Superior de 
Advocacia. Além disso, o CID vai 
oferecer o serviço de configuração 
de máquinas para advogados 
que não estão acostumados com 
as atualizações exigidas pelos 
programas virtuais.
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DEScentralização
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PROJETO
Seccional Itinerante

• • OAB/DF descentraliza serviços e 
leva a Seccional até as subseções

Samambaia foi a primeira a receber a vi-
sita no final de abril de 2016. Depois vieram 
Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, Gama e 
Ceilândia. Em todas as visitas, uma certeza: 
o projeto Seccional Itinerante é um dos mais 
importantes já implementados pela OAB/DF 
porque faz com que o advogado que atua nas 
cidades satélites se sinta efetivamente repre-
sentado, além de cuidado com atenção pela 
diretoria da sua entidade.

O objetivo do projeto é o de estreitar o conta-
to entre a sede e seus braços em toda a região 
do Distrito Federal e ouvir as reivindicações lo-
cais. Em cada uma das visitas a OAB/DF dis-
ponibilizou serviços como protocolo, tesoura-
ria, comissão de seleção, canal de reclamação 

sobre desrespeito às prerrogativas, auxílio no 
certificado digital e escritório modelo.

A Caixa de Assistência dos Advogados, 
que é parceira e tem um projeto de descen-
tralização dos serviços em pelo andamento, 
também esteve presente em todas as oca-
siões para acolher solicitações e informar 
sobre os benefícios disponíveis, como auxí-
lios de diversas naturezas, planos de saúde, 
venda de ingressos de cinema com desconto 
e confecção de cartão de benefícios.

Além desses serviços, são oferecidos 
pela CAADF aos advogados, sem custo 
nenhum, engraxate, manicure, massagem 
relaxante, aferição de pressão arterial e 
teste de glicemia. 
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Gestão 
inteligente e 
CONSCIENTE
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ANUIDADE NO DF 
MANTÉM-SE COMO

 uma das mais baixas do país

Diante de uma crise econômica que 
está afetando indiscriminadamente todos 
os setores da sociedade, a OAB do Distrito 
Federal buscou minimizar os seus efeitos 
no valor da unidade a ser cobrada aos 
associados. Mesmo com alta inflacionária 
registrada no exercício, ampliação do 
conjunto de custos de manutenção, serviços 
e demais despesas, o Conselho Pleno da 
entidade manteve o atual valor de R$ 700 
para quem optar pelo pagamento à vista e 
de R$ 800 em oito parcelas de R$ 100.

Esse valor ficou abaixo do valor sugerido 
pelo Conselho Federal para as Seccionais 
do Centro-Oeste, que era de R$ 900. 
Aos inscritos nos anos de 2013 a 2018 foi 
concedido desconto de 50% sobre o valor 
da anuidade. Para estagiários, o valor foi de 
R$ 350 em sete parcelas iguais e mensais e 
R$ 300 em cota única. No geral, os valores 
parcelados representam um percentual 
abaixo da inflação acumulada no período e 
mantém a OAB/DF com uma das mais baixas 
anuidades cobradas aos advogados em todo 
o país. A Seccional definiu percentual de 
desconto para pagamento antecipado, em 
cota única, de 12,5% para pagamentos até 
dia 10 de janeiro.
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INVESTIMENTO EM
gestão de pessoas 

A Seccional do Distrito Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil alterou completamente a for-
ma como funcionários são contratados e também 
sua política de plano de carreira e remuneração. 
A mudança não só empregou maior racionalida-
de aos processos de admissão de novos funcio-
nários, como também criou ações de incentivo 
e desenvolvimento funcional para seus quadros 
com base em princípios e diretrizes objetivos e 
transparentes. Dessa forma, foi estabelecido um 
novo padrão de equilíbrio de remuneração e in-
centivos praticados junto aos empregados. Algo 
inédito na história da Seccional.

As mudanças permitiram a adoção de cri-
térios que garantem que a administração dos 
Cargos, Carreiras e Remuneração do Sistema 
OAB/DF seja feita, daqui para frente, de forma 
racional, imparcial e impessoal, reduzindo, as-
sim, qualquer chance de influência de critérios 
discricionários bem como eventual ingerência 
por parte de membros da diretoria.

Primeiro, a mudança unificou os procedi-
mentos pertencentes ao Sistema de Remu-
neração e Incentivos da Seccional, compreen-
dendo, além da própria Seccional, a Caixa de 

Assistência dos Advogados do Distrito Federal 
(CAADF) e a Fundação de Assistência Judiciária 
da OAB/DF (FAJ/DF). O novo modelo passou a 
ser chamado de Sistema OAB/DF.

Segundo o processo de seleção externa pas-
sou a ser feito por uma empresa especializada 
em recrutamento, contratada pela Ordem, com 
trinta anos de experiência no setor. As admissões 
agora são feitas de forma técnica e imparcial, so-
pesando, por um lado, as necessidades do Siste-
ma OAB/DF e, por outro, a compatibilidade entre 
as atividades realizadas, a formação do profissio-
nal e as experiência necessárias exigidas.

Desse modo, foi criado um Quadro de Aces-
so às Carreiras OAB, o que define, com mais 
precisão e com base na vocação e no empenho 
do funcionário, a provável evolução da carreira 
que o ocupante de um cargo poderá seguir den-
tro do Sistema OAB/DF. Ao estabelecer parâ-
metros objetivos para a progressão na carreira, 
como a semelhança de atividades e requisitos 
básicos exigidos para a ocupação do cargo, não 
só o funcionário passa a ter uma atuação mais 
focada e satisfatória, como os serviços presta-
dos aos advogados ganham maior eficiência.
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INVESTIMENTO EM
 sustentabilidade

Visando a melhoria do meio ambiente para as gerações futuras, 
a Comissão de Sustentabilidade da OAB/DF criou o projeto Selo 
Verde. A iniciativa visa certificar escritórios que trabalham de forma 
sustentável e plantar árvores em áreas de desmatamento e de 
nascentes no DF. O selo verde, além de ser um reconhecimento 
da Seccional pelo trabalho desenvolvido, proporciona descontos 
em empresas voltadas para a sustentabilidade afiliadas à Caixa de 
Assistência dos Advogados (CAADF).

Para receber o Selo Verde, o escritório precisa responder um 
questionário e preencher, no mínimo, 70% dos requisitos. As perguntas 
levam em consideração informações relacionadas ao consumo de 
energia e água, à destinação dos resíduos produzidos e às medidas 
compensatórias aos impactos ambientais causados à natureza.

Em busca de sustentabilidade, a Seccional da OAB do DF realizou 
plantio de mudas de árvores como forma de compensação ambiental. 
A ação faz parte do projeto OAB Verde, que busca compensar a natureza 
com o plantio de duas mudas a cada evento realizado na OAB. O evento 
foi realizado em conjunto com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). O plantio de 700 mudas nativas do bioma Cerrado, sendo 100 
destas doadas pela OAB/DF, ocorreu no Parque Bosque dos Tribunais, 
localizado no Setor de Administração Federal Sul.
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Capacitação
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ESA/DF AMPLIA OFERTA DE CURSOS 
presenciais e a distância

A Escola Superior de Advocacia (ESA) do Distrito Federal continua 
investindo alto para que os profissionais do Direito possam se capacitar de 
forma continuada. A instituição oferece inúmeros cursos presenciais e a 
distância (EAD) sobre temas atuais. As parcerias de sucesso com renomadas 
instituições de ensino continuam a todo vapor. Prova disso são as parcerias 
com a Atame, IDP, Infoc e Unileya.

• • Seminário 
Outra iniciativa da ESA/DF é a 

promoção de seminários temáticos 
voltados ao estímulo da visão crítica 
e reflexiva dos advogados sobre 
temas cotidianos dos mais variados 
ramos de atividade profissional. 

• • Biblioteca
Outra novidade da ESA/DF é a 

organização da biblioteca. Para 
tanto, a Escola contratou uma 
bibliotecária para deixar em ordem 
todo o acervo.
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Rede de serviços 
e benefícios
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CAIXA DE 
ASSISTÊNCIA

A Caixa de Assistência do Advogado 
do Distrito Federal (CAADF) tem 
como missão congregar, auxiliar e 
beneficiar os participantes da classe 
dos advogados em sua jornada diária de 
lutas e enfrentamentos que vão muito 
além daqueles imaginados nos bancos 
universitários. Para tanto, trabalha na 
contratação de convênios em vários 
setores e o objetivo é oferecer condições 
realmente diferenciadas em prestação 
assistencial, investindo no lazer e bem-
estar da advocacia e sua família.

• • Espaço Caixa
O Espaço Caixa concentra uma rede 

de serviços oferecidos ao advogado: 
manicure, maquiagem, pilates, aulas de 
dança, barbeiro, sapataria, engraxate, 
fisioterapia, aferição de pressão arterial, 
teste de glicemia, entre outros. Tudo em 
um único lugar. A CAADF fica localizada 
no fim da Asa Norte, no SHLN Conjunto B 
Bloco 02.

• • Descentralização
O programa de descentralização 

disponibiliza semanalmente aos 
advogados que frequentam as Subseções 
espalhadas pelo DF serviços de manicure, 
aferição de pressão arterial, teste de 
glicemia, engraxate e solicitação de 
auxílios. Também é possível comprar 
ingressos para cinema com descontos 
exclusivos.
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• • Colônia de férias
Outro serviço muito procurado pelos 

advogados durante as férias escolares 
da meninada é a colônia de férias. As 
seis edições realizadas até aqui foram 
um sucesso.

• • Gastronomia
 A CAADF firmou parceria com o 

Yolo Club, um passaporte de descontos 
que oferece inúmeras vantagens em 
grandes e renomadas empresas da 
cidade. Os advogados podem adquirir o 
benefício por R$39.

• • Sabor à mesa
 Outra novidade de 2018 foi o projeto 

“Sabor à Mesa”, o primeiro festival 
gastronômico da CAADF. Em agosto, 
mês do advogado, foram dez dias de 
descontos especiais para os advogados 
em restaurantes espalhados pelo DF, 
tais como Santê, Steak Bull e Dudu 
Camargo.
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• • Atleta CAADF
 Incentivar a prática de atividades 

esportivas pelos advogados. Essa é a 
proposta do “Seja um Atleta CAADF”, 
mais uma iniciativa inovadora da Caixa de 
Assistência em 2018. O projeto funciona da 
seguinte forma: a Caixa financia a inscrição 
dos advogados atletas em torneios. Além 
disso, oferece parceria nos treinamentos e 
no processo de recuperação.

• • Posto do advogado
O posto de gasolina localizado na 415 

Sul foi denominado o posto do advogado. 
Essa parceria oferece ótimos descontos. O 
advogado credenciado tem até R$ 0,15 de 
desconto por litro no ato do abastecimento, 
15% em serviços como troca de óleo, por 
exemplo, além de descontos na loja de 
conveniência”, diz. Para usar o serviço, 
basta credenciar o carro junto à Caixa de 
Assistência. Outros postos que também 
oferecem benefícios para a advocacia é o 
Posto BR, em Taguatinga Norte, localizado 
na frente da Subseção e o Posto BR da 414 
Sul. Confira, diariamente, no site da CAADF 
os descontos oferecidos nos postos.
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Direitos e
INCENTIVOS
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VALORIZAÇÃO 
da mulher advogada

A firme atuação da OAB/DF garantiu a sanção de quatro projetos de lei e um decreto 
em benefício das mulheres brasileiras, dentre eles a Lei 13.363/2016, que estipula direitos 
e garantias para advogadas gestantes, lactantes e adotantes, entre eles a suspensão de 
prazos de apoio e proteção à advogada grávida. A lei é fruto de trabalho árduo da Seccional, 
que teve o apoio da bancada feminina no Congresso Nacional e de diversos parlamentares.

Outro projeto inscreve Zuleika Angel Jones, a Zuzu Angel, uma das mais importantes e 
inovadoras estilistas brasileiras, no Livro dos Heróis da Pátria. Já o PL 23/2017 altera o Có-
digo Penal para proibir o uso de algemas em mulheres grávidas durante o parto e período 
pós-parto.

Também foram sancionados o PL 24/2017, que institui agosto como o Mês do Aleitamen-
to Materno, e o PL 25/2017, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para 
garantir o direito a acompanhamento e orientação a mãe com relação à amamentação.

Outra conquista da Ordem em defesa das mulheres advogadas foi a priorização de ges-
tantes e lactantes em sustentações orais em todos os tribunais do Distrito Federal.

• • Conferência
Mais de 500 pessoas participaram, 

em março de 2017, da abertura da 
Conferência Distrital da Mulher 
Advogada, que conta com 90 
palestrantes mulheres em 18 painéis 
temáticos. Ao abrir o evento, Juliano 
Costa Couto, presidente da OAB/DF, 
demonstrou toda sua admiração pela 
garra das mulheres.

Em seu discurso, a presidente da 
Comissão da Mulher Advogada, Cristina 

Tubino, falou sobre a história da legislação brasileira e os avanços com relação ao direito da 
mulher. “Apesar da existência de uma evolução legal, o preconceito e a desigualdade ainda 
existem de forma clara ou velada. Infelizmente a ideia de que a mulher é menor e submissa 
ainda encontra eco na sociedade e precisamos combater isso. Ainda precisamos provar 
todos os dias que somos capazes”.

O evento contou com a coordenação científica da vice-presidente da OAB/DF, Daniela 
Teixeira, da presidente da Comissão da Mulher Advogada, Cristina Alves Tubino, e da 
diretora da Comissão, Thayrane da Silva Apóstolo.
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INCENTIVO
 à jovem advocacia

A advocacia do mundo digital e as formas de atua-
ção dos advogados no ambiente tecnológico nortearam 
os debates da IX Conferência da Advocacia do Distri-
to Federal, em 2017. Passaram pelo Conselho Federal 
cerca de 600 pessoas que se beneficiaram com as ex-
planações dos especialistas. Para a escolha do tema, 
foi feita uma enquete online em que aproximadamente 
35% dos entrevistados escolheram por se aprofundar 
no mundo digital.

Os painéis abordaram “o advogado como garantia 
do Estado de Direito”, “o Processo Judicial Eletrônico 
(PJe), “Compliance corporativo com uso de tecnologia”, 
“Compliance na administração Pública”, “A inteligência 
artificial no mercado de trabalho”, “O novo Código de 
Processo Civil e o mercado de trabalho na advocacia”, 
“O Direito de esquecimento”, “A mediação e família”; 
“Online dispute resolution” e “Advocacia e CNJ”.
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• • Encontro Nacional 
Mais de mil advogados de todo país participaram do 

XVII Encontro Nacional da Jovem Advocacia (ENJA), em 
2018. O evento, realizado pela primeira vez em Brasília, 
contou com palestras de 26 renomados juristas voltadas 
a auxiliar os jovens advogados a obterem sucesso no 
concorrido mercado de trabalho. O tema “Advocacia 
do Amanhã: Inovação e Tradição” foi escolhido por 
demonstrar como a Jovem Advocacia é uma ponte de 
ligação entre a tradição e a inovação na área. O Encontro 
teve programação variada, composto por 12 painéis e uma 
conferência magna, além de uma exposição de negócios 
de diversos segmentos e um espaço para networking 
com escritórios de advocacia.

No discurso de abertura, o presidente da OAB/DF, Juliano 
Costa Couto, ressaltou a dedicação dos participantes na 
busca do sucesso na carreira da advocacia. “Espero que 
aqui, neste encontro, vocês encontrem incentivo para 
tocar a carreira com foco, força, determinação e muito 
empenho. Tenho certeza de que sairão daqui melhores do 
que quando entraram”, concluiu.
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LAZER e
diversão
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FESTA 
na praia

A gestão 2016/2018 revolucionou o mês 
do advogado com a comemoração do Dia da 
Advocacia no Distrito Federal numa grande 
festa no ambiente “Na Praia”. Em dois 
anos, mais de oito mil pessoas participaram 
do evento entre advogados, advogadas, 
familiares e convidados. O melhor de tudo: 
a festa não teve custos para a OAB/DF. 

CLUBE 
dos advogados

O Clube dos Advogados é um local amplo 
e dedicado a proporcionar lazer e diversão à 
advocacia e sua família. O espaço conta com 
piscinas, churrasqueiras gourmet, campos de 
futebol, quadra de vôlei de areia, lanchonete e 
estacionamento.

Na atual gestão, em parceria com a CAADF, 
foram possíveis trazer mais melhorias em prol 
da qualidade de entretenimento, como a reforma 
das piscinas e das churrasqueiras, compra de um 
novo parquinho, com grandes escorregadores 
para toda a criançada, e a conclusão da reforma 
do bar e lanchonete para melhor atender os fre-
quentadores.

Os tradicionais campeonatos de futebol 
foram um sucesso nesta gestão. O destaque 
fica por conta do campeonato das subseções. 
Em 2018, por exemplo, 146 jogadores divididos 
em oito times disputaram a taça do torneio. No 
fim, o time da Subseção de Taguatinga sagrou-
se campeã. A equipe do Paranoá conquistou 
a prata e a do Núcleo Bandeirante levou para 
casa o bronze.
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APOIO
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OAB/DF DE BRAÇOS
 dados com a sociedade

• • Crise hídrica
 A relevante atuação da OAB/DF no combate 

à crise hídrica pela qual passou o Distrito 
Federal nos últimos dois anos foi elogiada pelo 
promotor de justiça do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios, Trajano Sousa de 
Melo, durante audiência pública. Na ocasião, o 
promotor “agradeceu a participação relevante 
dos membros da Comissão de Regulação da 
OAB/DF no trato das questões afetas à crise 
hídrica vivida no Distrito Federal no último 
ano. A capacidade técnica dos advogados 
elevou o nível das discussões, possibilitando 
uma solução conciliada muito apropriada 
para o momento então vivido. O trabalho 
realizado certamente não teria o alcance que 
teve se não fosse o empenho e dedicação dos 
advogados da Comissão”.

• • Eixão
Diante da situação de calamidade dos bens 

públicos do Distrito Federal, a Seccional da 
OAB do DF ajuizou Ação Civil Pública, com pe-
dido liminar, para que o Estado tome medidas 
emergenciais em razão da insegurança ins-
talada na cidade. No pedido, a OAB requereu 
que a Justiça determine ao governo a reali-
zação de vistorias emergenciais, com acom-
panhamento da Defesa Civil e representantes 
da sociedade civil organizada, nos bens públi-
cos listados no parecer emitido pelo Tribunal 
de Contas do Distrito Federal. Ainda pediu a 
realização de todas as obras necessárias na-
queles bens, a fim de resguardar a segurança 
da população do Distrito Federal, bem como a 
preservação do patrimônio público.
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• • Obras emergenciais
 A OAB/DF e a Defensoria Pública da União 

(DPU) firmaram acordo com o Distrito Federal, 
com o Departamento de Estradas e Rodagem 
do Distrito Federal (DER/DF) e com a Novacap 
para a pronta reparação das obras de maior 
risco dos bens públicos listados em pare-
cer do Tribunal de Contas do Distrito Federal 
(TCDF), dentre eles o viaduto que desabou na 
via Eixão Sul. O acordo foi firmado em ação ci-
vil pública ajuizada pela Seccional objetivando, 
em tutela de urgência, que se determine ao DF 
a realização de vistorias emergenciais nos via-
dutos listados em parecer do TCDF, realização 
de todas as obras necessárias, bem como a 
preservação do patrimônio público.

• • Hospital da Criança
Cerca de 500 pessoas participaram de 

um abraço simbólico ao Hospital da Crian-
ça de Brasília José Alencar (HCB). A con-
tinuidade dos serviços da unidade de saú-
de esteve ameaçada por decisão judicial 
que obrigou o Instituto do Câncer Infantil 
e Medicina Especializada (Icipe), responsá-
vel pela gestão do hospital, a devolvê-lo ao 
Governo do Distrito Federal, que já afirmou 
não ser capaz de manter o atendimento 
que é feito hoje.

Em virtude desta iniciativa, o presidente 
da Seccional, Juliano Costa Couto, o 
presidente da Comissão de Direito do 
Terceiro Setor, Kildare Meira, e a OAB/
DF foram os presenteados com uma 
homenagem entregue por crianças em 
tratamento no hospital. Os homenageados 
receberam uma carta escrita pela equipe 
do HCB de agradecimento pelo apoio 
prestado e teve a assinatura de crianças 
pacientes.
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• • Estádio Mané Garrincha
A OAB/DF atuou firmemente para reverter decisão da Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF) que havia proibido a “venda” de mando 
de campo por clubes detentores dessa prerrogativa. O resultado da 
intervenção foi positivo, uma vez que Brasília continuou a receber 
jogos de grandes equipes de futebol.

• • Aeroportos
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.

Durante a iniciativa, representantes das enti-
dades participantes 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 baga-
gem de mão. Nos casos de bagagem de alto valor, 
o cliente deve exigir da companhia aérea a Decla-
ração Especial de Valor. Neste caso, após despa-
char a bagagem, a empresa torna-se responsável 
por ela.

A cartilha também traz informações importan-
tes 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 inter-
rupção do serviço. Informações sobre como e onde 
reclamar também constam do documento.
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Valorização
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ADVOCACIA VALORIZADA,
 cidadão  respeitado!

Uma gestão de Ordem deve prezar pelas prer-
rogativas dos advogados em primeiro lugar. Nossa 
gestão, em parceria com a Comissão de Prerro-
gativas e a Procuradoria de Prerrogativas, busca 
oferecer todo o suporte que a advocacia merece 
e precisa. Estreitamos nosso relacionamento e 
criamos parcerias com as Polícias Civil e Federal, 
diretorias dos presídios, juízes, desembargadores, 
presidentes de Tribunais e demais órgãos públi-
cos, sempre com o intuito de defender nossa in-
dispensabilidade à administração da Justiça.

• • Advogados passam a ter prioridade 
de entrada em fóruns

Após provocação da Seccional, o Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) al-
terou o artigo 3º da Resolução 16/2013, que obri-
gava os advogados a realizarem cadastro de dados 
pessoais no sistema eletrônico de identificação 
nas entradas dos fóruns.

De acordo com o novo texto, a entrada será per-
mitida mediante apresentação da carteira profis-
sional da Ordem, liberando tempo com a dispensa 
na realização do cadastro. A decisão do TJDFT foi 
tomada no início de maio. Além disso, a nova reso-
lução afirma que a entrada dos advogados deve ser 
realizada de forma “preferencial”, evitando atrasos 
com o congestionamento de partes e advogados.

• • Criação do Código Penitenciário 
do Distrito Federal

A Seccional contribuiu para a aprovação e 
sanção da Lei 5.969/2017, que institui o Código 
Disciplinar Penitenciário do DF. O texto estabe-
lece normas para a execução das penas e das 
medidas de segurança nas unidades prisionais 
administradas pelo GDF, bem como em regime 
domiciliar.

Entre os princípios previstos no projeto 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 trata, também, da situação de travestis e 
transexuais, que deverão cumprir pena em local 
apropriado, considerando a vulnerabilidade des-
sas pessoas. Além disso, será facultado o uso 
de roupas femininas ou masculinas, conforme 
a identidade de gênero, e garantido o direito de 
usarem o nome social escolhido.

• • Desagravo Agefis
A OAB/DF realizou sessão pública de desa-

gravo contra a diretora-presidente da Agência 
de Fiscalização (Agefis), Bruna Pinheiro, na sede 
da autarquia. O presidente da Seccional, Juliano 
Costa Couto, leu a nota de manifesto na qual a 
Ordem repudia declarações agressivas da pre-
sidente contra advogados que atuam para mo-
radores de áreas irregulares. Foram desagrava-
dos os advogados Og Pereira de Souza, Cláudio 
da Silva Lindsay, Sérgio Lindoso Braumann das 
Neves Pietroluongo, Vera Guedes Lúcia de Paiva 
Guedes e Lucilene Bispo da Paz, assim como to-
dos os advogados que atuam nas questões fun-
diárias junto aos condomínios.
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PROCURADORIA 
de prerrogativas

A Procuradoria de Prerrogativas trabalhou nos 
últimos anos na interlocução com autoridades 
para estreitar laços e diminuir consideravelmen-
te reclamações da advocacia. Tal ação resultou 
na diminuição de atendimentos pontuais, uma vez 
que a comissão tem atuado preventivamente para 
evitar a reincidência de demandas.
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• • OAB/DF garante honorários de sucumbência
 aos advogados da Codevasf e do Serpro 

Os advogados da Companhia 
de Desenvolvimento do Vale 
do São Francisco e Parnaíba 
(Codevasf) e do Serviço de 
Processamento de Dados 
(Serpro) agora têm direito aos 
honorários de sucumbência 
advindos de ações das estatais. 
A Seccional tem realizado 
ações de conscientização das 
empresas públicas e estatais 
a respeito do direito aos 

honorários, sugerindo a aplicação do novo Código de Processo 
Civil, Lei nº 13.105/2015, e do Estatuto da Advocacia.

 Segundo os acordos, os honorários de sucumbência recebidos 
de terceiros, provenientes das ações e incidentes patrocinados 
por membro do órgão jurídico das estatais, constituem fundo 
comum para rateio entre todos os procuradores/advogados de 
ambas as entidades.

HONORÁRIOS DIGNOS
 de sucumbência

Em defesa dos honorários de sucumbência e jornada de 
trabalho para os advogados, a Seccional tem cobrado a aplicação 
do Novo CPC quanto ao direito aos honorários sucumbenciais 
dos advogados públicos e de estatais.

• • OAB luta pela correta fixação dos honorários de 
sucumbência na 2ª Seção do STJ 

Obtivemos importante vitória ao conseguir que a questão 
relativa à fixação dos honorários de sucumbência seja analisada 
pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com a 
decisão, a aplicação dos honorários deve respeitar integralmente 
o texto do Art. 85, parágrafo 2º do NCPC.
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CONSULTA DO QUINTO
 constitucional

A OAB/DF realizou Consulta Direta do Quinto Constitucional com vistas à formação de lista sêx-
tupla destinada à advocacia em vaga de cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios (TJDFT). Foi a segunda vez que a entidade mobilizou a classe a participar da 
formação da lista e os candidatos submeteram suas ideias e seus currículos ao crivo dos colegas.

A gestão 2016/2018 sempre defendeu a escolha democrática e republicana, uma vez que a consulta 
define o verdadeiro papel do advogado na composição dos tribunais.

TED
Presidente: LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA 

Vice–presidente:  WALTER DE CASTRO COUTINHO 

Secretária–geral: RENATA DE CASTRO VIANNA PRADO

CONSELHO PLENO
Atendendo a norma regimental o Conselho 

Pleno reúne-se, ordinariamente, às dezoito horas 
nas primeiras e terceiras quintas-feiras de cada 
mês, de 1o de fevereiro a 30 de junho e de 1o de 
agosto a 19 de dezembro, e, extraordinariamente, 
em caso de urgência ou no período de recesso, na 
sala de sessões da Seccional.

Sessões: 14 SESSÕES em 2018
        130 PROCESSOS analisados
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INFORMAÇÃO
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COMUNICAÇÃO SOCIAL
É por meio da comunicação que a OAB mostra sua 

atuação para a sociedade e a advocacia. Com uma 
gestão de contas transparente, reduzimos custos e 
investimos em obras e bem-estar para a advocacia. 
Aprimoramos nosso relacionamento por meio do 
investimento na comunicação por mídias sociais, 
site, eventos, marketing, revista e informativo. 

REDES SOCIAIS
Facebook: 62 MIL pessoas curtiram
Instagram: 14,3 MIL seguidores
            512 publicações
Atendimento à imprensa: 1.590
Whatsapp: 4 MIL advogados cadastrados

SITE OAB
Usuários: 600 MIL
Visualização de páginas: 6 MILHÕES
Matérias publicadas: 1.824

EVENTOS
393 eventos e palestras 

2016: 143 
2017: 132
2018: 118

110 entregas de carteira
2016: 29
2017: 40
2018: 41



Relatório de Gestão OAB/DF52

COMISSÕES
As Comissões temáticas são os braços fortes 

da Ordem dos Advogados, os olhos e ouvidos da 
diretoria da OAB junto à sociedade, à academia 
e ao cotidiano do Judiciário. É por meio delas 
que a Ordem atende os anseios da advocacia e, 
principalmente, da sociedade.

DADOS 

Comissões Ativas 

Membros Inscritos em Comissão 
(Total Geral – Incluindo quem participa em mais de uma comissão) 

Membros Inscritos
(excluindo quem participa em mais de uma comissão)  

Membros que participam em mais de uma comissão 

ATIVIDADE 

Reuniões das Comissões Realizadas 

Membros que ingressaram em 2018 

Portarias 

Processo Autuados 

Declarações (Esa, Participação, Desligamento, etc.) 

Certificados 

Ofícios, memorados, etc  

QUANTITATIVO

37

8

875

878

331

581

92

Relatório de Membros de Comissão 

QUANTIDADE

82

3.610

2.718

892
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COMPOSIÇÃO DAS 
Comissões da OAB/DF

Comissão da Advocacia de Massa
Leandro Daroit Feil

Comissão da Advocacia nos Órgãos de Controle
Cairo Roberto Bittar

Comissão da Advocacia Pública dos Estados e do DF
Renato Leal de Araújo

Comissão da Advocacia Pública Federal
Frederico Bernardes Vasconcelos

Comissão da Memória e da Verdade
Alisson Rafael de Sousa Lopes

Comissão da Mulher Advogada
Cristina Alves Tubino

Comissão de Admissibilidade de Representação e 
Conciliação Técnica
Sueny Almeida

Comissão de Advogados Integrantes dos Núcleos de 
Prática Jurídica
Thiago Machado de Carvalho

Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante
Tiago Santana de Lacerda

Comissão de Arbitragem
Asdrubal Nascimento Lima Junior

Comissão de Assuntos Constitucionais
Carolina Cardoso Guimaraes Lisboa

Comissão de Assuntos Cooperativos
Ítalo Maciel Magalhaes

Comissão de Assuntos e Reforma Tributária
Erich Endrillo Santos Simas

Comissão de Assuntos Legislativos
Amaury Santos de Andrade

Comissão de Assuntos Regulatórios
Glauco Alves e Santos
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Comissão de Bioética, Biotecnologia e Biodireito
Jeronimo Agenor Susano Leite

Comissão de Ciências Criminais
Jose Gomes de Matos Filho

Comissão de Cultura, Esporte e Lazer
Igor Martins Carvalho Rodrigues

Comissão de Defesa da Concorrência
Tulio Freitas do Egito Coelho

Comissão de Defesa dos Direitos da Criança 
Adolescente e Juventude
Herbert Alencar Cunha

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Autista
Adriana Monteiro da Silva 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência
Marcelo da Silva Nunes

Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais
Daniel Ivo Odon

Comissão de Direito Administrativo
Wesley Ricardo Bento da Silva 

Comissão de Direito Aduaneiro
Manoel Coelho Arruda Junior

Comissão de Direito Ambiental e Regularização 
Fundiária
Carlos Juliano Ribeiro Nardes

Comissão de Direito Autoral, Propriedade 
Intelectual e Entretenimento
Rafael Freitas de Oliveira

Comissão de Direito Bancário
Pedro Henrique Pessanha Rocha 

Comissão de Direito das Famílias
Liliana Barbosa do Nascimento Marquez

Comissão de Direito Desportivo
Mauricio de Figueiredo Correa da Veiga

Comissão de Direito do Agronegócio
Renata de Castro Vianna Prado
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Comissão de Direito do Consumidor
Fernando Martins de Freitas

Comissão de Direito do Terceiro Setor
Kildare Araujo Meira

Comissão de Direito do Trabalho Fernando
Luís Russomano Otero Villar

Comissão de Direito Eleitoral
Bruno Rangel Avelino da Silva

Comissão de Direito Empresarial
Cristiano de Freitas Fernandes

Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico
Janine Malta Massuda

Comissão de Direito Militar
Alexandre de Melo Carvalho

Comissão de Direito Notarial e de Registros 
Públicos
Polyana Mendes Mota

Comissão de Direito Portuário e Marítimo
Pedro Neiva de Santana Neto

Comissão de Direito Securitário
Flavia Dias Amaral 

Comissão de Direito Sindical e Associativo
Denise Aparecida Rodrigues P de Oliveira

Comissão de Direitos Humanos
Djalma Nogueira dos Santos Filho

Comissão de Diversidade Sexual
Priscila de Oliveira Moregola

Comissão de Educação
Luis Claudio Megiorin

Comissão de Ensino Jurídico
Mauro Pinto Serpa

Comissão de Estágio e Exame de Ordem
Maria Dionne de Araujo Felipe

Comissão de Fiscalização de Concursos 
Públicos
Maurício Nicácio
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Comissão de Gestão de Escritórios de Advocacia do Distrito 
Federal
Érika Azevedo Siqueira Amaral

Comissão de Honorários
Pierre Tramontini

Comissão de Igualdade Racial
Erica Costa Mello de Moraes

Comissão de Integração com as Subseções do Entorno do DF
Cleberson Roberto Silva

Comissão de Legislação Anticorrupção e Compliance
Antonio Rodrigo Machado De Sousa

Comissão de Liberdade Religios
Laerte Rosa de Queiroz Junior

Comissão de Obras, Compras e Licitações
Antonio Alves Filho

Comissão de Orçamento e Contas
Carlos Augusto Lima Bezerra

Comissão de Prerrogativas
Cleber Lopes de Oliveira

Comissão de Processo Civil
Letícia Calderaro Batista

Comissão de Procuradoria Especial de Direito Tributário
Manoel Coelho Arruda Junior

Comissão de Relações Internacionais
Clarita Costa Maia

Comissão de Segurança Pública
Rafael Thomaz Favetti

Comissão de Seguridade Social
Thais Maria Riedel de Resende Zuba

Comissão de Seleção
Maxmiliam Patriota Carneiro

Comissão de Sociedade de Advogados
Mariana Prado Garcia de Queiroz Velho

Comissão de Sustentabilidade
Rodrigo De Sousa e Silva Figueiredo
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Comissão de Tecnologia da Informação
Edilberto Nerry Petry

Comissão de Transporte e Logística
Antonio Helder Medeiros Rebouças

Comissão dos Acadêmicos de Direito
Mariano Borges de Faria

Comissão dos Advogados Integrantes da Defensoria 
Pública
Jose Wilson Porto

Comissão dos Advogados Integrantes das Empresas 
Estatais do Distrito Federal
Marcelo Antonio Rodrigues Reis

Comissão dos Advogados Integrantes das Empresas 
Públicas e Sociedade de Economia Mista Federais
Og Pereira de Souza

Comissão Especial de Acompanhamento da Atividade 
Policial
Karlos Eduardo de Souza Mares

Comissão Especial de Combate à Violência Familiar
Lucia Divina Barreira Bessa Martins

Comissão Especial de Inovação
Rodolfo Tsunetaka Tamanaha

Comissão Especial de Mediação
Elisabeth Leite Ribeiro

Comissão Especial de Prevenção ao Uso de Drogas
Patricia Nunes Naves

Comissão Especial de Previdência Complementar
Jorge Pires Faim Faiad

Comissão Especial de Resgate Histórico da OAB/DF
Elaine Ferretti Costa Starling

Comissão de Defesa da Mulher Encarcerada
Lívia Magalhães Ribeiro

Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos
Karla de Sousa Araújo

Conselho Jovem
Camilo André Santos Noleto de Carvalho
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OUVIDORIA DA ADVOCACIA
 e do cidadão

3.460 atendimentos de 2016 a 2018

PRINCIPAIS ATENDIMENTOS

• TED
• Cadastro
• Exercício ilegal da profissão
• Exame da Ordem e Estágio Profissional
• Outros assuntos

POSTOS RECEITA E INSS
Inaugurado em 2017, o posto recebe documentos 

e fornece orientações aos advogados, visando à 
descentralização dos serviços atualmente realizados 
apenas nos Centros de Atendimento ao Contribuinte da 
Delegacia da Receita Federal de Brasília. Este projeto 
viabiliza que os advogados possam sanar suas demandas 
junto ao órgão na sede da Seccional e, consequentemente, 
receber um serviço exclusivo e personalizado. São mais 
de 600 serviços proporcionados pela Receita, entre os 
quais, a questão processual, formalização de processos, 
solicitação de retificação de Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais (DARF) e Guia da Previdência Social 
(GPS), cadastro de CNPJ. Importante destacar que todos 
os serviços precisam do Certificação Eletrônica.

CAMPANHAS SOLIDÁRIAS
A campanha do agasalho promovida pela Seccional 

beneficiou milhares de pessoas carentes. Foram 
arrecadadas e doadas peças de roupas a famílias, jovens, 
crianças e idosos de entidades beneficentes. 
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