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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS REALIZADA NO DIA 

31/01/2019, ÀS 17H.    

 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e 

dezenove, às 18h00, no Plenário da Secretaria Geral das 

Comissões, situado no quinto andar do edifício-sede da 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, 

sito à SEPN 516 Norte Bloco B lote 07 – Brasília/DF, a 

Comissão de Relações Institucionais e Governamentais 

reuniu-se sob a presidência do seu Presidente Dr. Caio 

Leonardo Bessa Rodrigues,na presença dos seus membros. 

 

 

O Presidente iniciou a reunião expondo que se faz 

necessário a criação de um Grupo de Trabalho para 

elaboração do Código de Conduta para definição da atuação 

dos membros da Comissão visando evitar a possível 

existência de conflito de interesses. Abertos os debates 

foram expostas situações de potencial configuração de 

conflito de interesses. O Dr. Flávio consignou a 

importância dos membros contarem com designação específica 

para atuação pela OAB/DF nos diversos espaços 

institucionais, assim como a intenção consignada pelo 

Presidente da OAB/DF Dr.Délio de integrar formalmente os 

membros para atuação junto à Comissão. Pedindo a palavra, 

o Presidente informou que o Código de Conduta deverá ser 

elaborado seguindo as seguintes grandes áreas de atuação 

da Comissão (i) Relações Institucionais (Judiciário, MP, 

TCU, Agências Reguladoras, a ser acompanhada pelo 

Secretário-Geral, Dr.Claudio (ii) Gestão interna, que será 

efetuada pela Secretária-Geral Adjunta, Dra. Lidia (iii) 

Governo Distrital (GDF e Assembléia Legislativa do DF)(iv) 

Governo Federal (v) Câmara dos Deputados (vi) Senado 

Federal. A Comissão também proporcionará a formação de 

advogados na sua área de atuação. O Presidente informou 
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que as áreas de atuação da Comissão contará com uma 

governança que será efetuada pelo Dr.Igor visando 

proporcionar a gestão da comunicação. Pretende-se que cada 

área definida conte com a participação efetiva de 5 

(cinco) membros que deverão  comparecer semanalmente em 

reuniões de equipe, e que exercerão suas atividades com 

agilidade, comprometimento e confidencialidade. A 

elaboração da proposta do Código de Conduta ficará a 

cargos dos membros, Drs. Eduardo, Rafael e Soares, 

presentes na reunião. O Presidente sugeriu que seja criado 

um email de trabalho para a estruturação do Código de 

Conduta, que deverá iniciar seus trabalhos imediatamente. 

Por fim, o Presidente solicitou que os membros presentes 

procedessem as suas inscrições junto à Comissão pelo site 

da OAB/DF. Solicitou ainda que os membros utilizem a 

comunicação pelo whatsapp para encaminhar informação, 

inserir hashtags para identificar o GT (ex.: #camara, 

#senado, etc.) e o tema (ex.: #códigopenal, 

#reformadaprevidência, etc.). Os integrantes da Comissão 

devem começar a trocar mais informações sobre o que está 

acontecendo, dado o início do ano legislativo. Haverá um 

Workshop de nivelamento: setor de produção acadêmica deve 

organizar um workshop de nivelamento para os membros em 

matéria de processo legislativo. Para a próxima reunião: 

apresentação de cinqüenta minutos sobre o tema: "como o 

setor privado vê o relacionamento com o setor público". 

 

Nada mais havendo a ser noticiado e decidido foi encerrada 

a presente reunião, às 21h00, da qual se lavrou a presente 

ata que segue assinada pelo Senhor Presidente da Comissão 

e por mim, Secretária-Geral Adjunta.  

 

 

 

Caio Leonardo Bessa Rodrigues 

Presidente da Comissão de Relação Institucionais e 

Governamentais 
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Lidia Hatsumi Yoshikawa 

Secretária-Geral Adjunta 


