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Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94): “Art. 69. ... § 2º No caso de atos, notificações e decisões divulgados por meio do
Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, o prazo terá início no primeiro dia útil seguinte à publicação, assim considerada
o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário.”

Conselho Seccional - Distrito Federal

Distrito Federal, data da disponibilização: 27/03/2020

PRESIDÊNCIA

PORTARIA

PORTARIA Nº 25, DE 27 DE MARÇO DE 2020

O PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CONSELHO SECCIONAL
DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições que lhe conferem o art. 40, inciso VII, do
Regimento Interno da entidade:

Considerando a necessária adoção de medidas de prevenção necessárias à contenção do
coronavírus (COVID-19) no âmbito dessa Entidade, diante da pandemia em curso classificada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS);

Considerando as medidas administrativas adotadas por meio das Portarias OAB-DF n. 18, de 16 de
março de 2020, OAB-DF n. 20, 16 de março de 2020, OAB-DF n. 22, de 18 de março de 2020 e
OAB-DF n. 23, de 18 de março de 2020, que vigorarão até 31 de março de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam prorrogados os efeitos das Portarias OAB-DF n. 18, de 16 de março de 2020, OAB-
DF n. 20, de 16 de março de 2020, OAB-DF n. 22, de 18 de março de 2020 e OAB-DF n. 23, de
18 de março de 2020, que vigorarão até 31 de março de 2020, estendendo os seus efeitos até 17 de
abril de 2020.

Art. 2º Fica alterado o artigo 5º da Portaria OAB-DF n. 18, de 16 de março de 2020, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º A OAB/DF poderá conceder férias a todos os funcionários, especialmente com idade igual
ou maior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, os menores aprendizes e estagiários e os portadores
de doenças crônicas ou autoimunes.
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Art. 3º Fica alterado o artigo 8º, parágrafo único, da Portaria OAB-DF n. 18, de 16 de março de
2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Parágrafo único. As Salas de Apoio à Advocacia que funcionam no Complexo Penitenciário da
Papuda e na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (Colméia) terão expediente de acordo
com a Portaria Conjunta n. 1, de 20 de março de 2020, firmada entre a OAB/DF e a Subsecretaria
do Sistema Penitenciário do Distrito Federal.

Art. 4º Fica alterado o artigo 2º da Portaria OAB-DF n. 22, de 18 de março de 2020, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º A OAB/DF, pelo prazo estabelecido pela Portaria OAB-DF n. 18/2020, de 16 de março de
2020, prorrogável pelo período necessário, autorizará o regime de trabalho remoto ao funcionário
que:

I – apresente sintomas que indiquem suspeita de contaminação pelo COVID-19, conforme
orientações das autoridades competentes;

II – integre grupo de maior vulnerabilidade em caso de exposição à doença, como é o caso de
portadores de doença crônica e de servidores com idade acima de 60 anos.

III – Demais funcionários.

Art. 5º Fica alterado o artigo 4º da Portaria OAB-DF n. 22, de 18 de março de 2020, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º Para a concessão do regime de trabalho remoto, a ser ajustado com os termos desta
Portaria, o funcionário deverá dispor de ferramentas necessárias, bem como ao acesso à rede
mundial de computadores (internet), sob suas expensas e sem gerar despesas à OAB/DF, e deverá
entregar relatório detalhado e assinado, subscrito pela chefia imediata, de todas as atividades
desenvolvidas na vigência do regime.

Parágrafo único. Enquanto perdurar o regime será mantido o benefício do auxílio-alimentação,
exceto o pagamento do transporte.

Art. 6º Fica alterado o artigo 5º da Portaria OAB-DF n. 23, de 18 de março de 2020, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º. No período indicado pela Portaria OAB-DF n. 18/2020, restarão suspensos o atendimento
ao público, nos seguintes postos:

i) Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;

ii) Cartório 7º Ofício de Notas de Samambaia;

iii) Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE;

iv) Procuradoria Geral da República;

v) Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon;

vi) Superior Tribunal de Justiça;
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vii) Supremo Tribunal Federal;

viii) Tribunal Regional Eleitoral;

ix) Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF);

x) Subseções que possuem sede própria.

xi) Departamento de Polícia Especializada (DPE);

xii) Sala da Advocacia Ok Office Tower;

xiii) Terminal de Integração das Vans;

xiv) Clube dos Advogados de Brasília;

xv) Fundação de Assistência Judiciária.

Art.7º Fica alterado o artigo 6º da Portaria OAB-DF n. 23, de 18 de março de 2020, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 6º As Subseções e as Salas de Apoio à Advocacia que funcionam nas dependências dos
Tribunais funcionarão de acordo com o horário de expediente dos respectivos órgãos.

I) Continuarão em funcionamento os seguintes postos:

a) Centro de Detenção Provisória (PAPUDA);

b) Presídio Feminino (Colméia);

Art. 8º Os casos omissos e de urgência serão analisados pela Diretoria da OAB/DF.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data da sua disponibilização no Diário Eletrônico da OAB,
revogadas as disposições em contrário.

DÉLIO LINS E SILVA JÚNIOR
Presidente da OAB/DF

Documento assinado digitalmente conforme MP nº2.200-
2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves
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