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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DA 
CONCORR NCIA ( CDC-OAB/DF ) REALIZADA NO DIA 15/09/2020, ÀS 19:05H. 
 
No dia 15 de outubro de 2020, às 19:05 horas, por intermédio do programa de 
videoconferências Zoom, a CDC-OAB/DF se reuniu sob a presidência da Advogada Ana Malard 
Velloso, com a presença do Vice-Presidente Maurílio Abreu, da Secretária-Geral Fernanda 
Calmon, do Secretário-Geral Adjunto Matheus Martins, dos membros Renata Foizer, Thales 
Lemos e Sharlynn de Jongh e dos ouvintes Bárbara De Carli e Bruno Silva. 
 
DELIBERAÇÕES: 
 
A reunião foi iniciada com o tratamento da seguinte pauta: 
 
1 – Foi apresentada a proposta da Conselheira Federal da OAB, Raquel Cândido, de fazermos 
um evento com os conselheiros Luiz Hoffmann e Lenisa Prado. A proposta foi aprovada e foi 
decidido que a mesa será composta por esses conselheiros e um membro da Comissão, sendo 
que o tema será padrão probatório; 
2 – Foi relatado sobre os andamentos na seccional do Distrito Federal da OAB, bem como nas 
demais seccionais sobre, dos ofícios encaminhados pelo CADE relacionadas à tabela de 
honorários da OAB; 
3 – Sobre a renovação do acordo do CADE com a OAB/DF, foi informado que a diretoria da 
Comissão se reunirá com o Presidente da OAB/DF para alinhar esse tema; 
4 – Em relação ao boletim do CADE, foi suscitada a possibilidade dele ser publicado na revista 
da OAB. A sua viabilidade será analisada; 
5 – Foi aberta a possibilidade para quem quiser publicar o artigo na edição de 
setembro/outubro do boletim do CADE; 
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6 – Foi informada sobre a necessidade de alimentarmos o site da OAB com mais conteúdo, 
por isso, além das atas, vamos começar a colocar os boletins, as nossas contribuições às 
consultas públicas do CADE, bem como qualquer material intelectual da Comissão; 
7 – Foi relatado sobre a reunião com a OAB/MG para tratar do potencial evento entre diversas 
comissões de Concorrência das seccionais da OAB a ser realizado na cidade de Inhotim/MG. 
A Comissão se reunirá com o Presidente da OAB/DF para alinhar esse tema; 
8 – Foi reportado sobre o programa CADE Digital, o qual está em segunda fase de teste. Já 
realizamos as nossas contribuições em relação a primeira rodada de testes, devemos entregar 
a próxima contribuição no final desta semana; 
9 – O membro Thales Lemos questionou sobre a situação do recaptcha no site do CADE. Foi 
informado que devido à migração do SEI para os moldes do Ministério da Economia, essa não 
era uma pauta que está sendo dada a devida atenção pelo CADE. 
 
Nada mais havendo a ser noticiado e decidido, foi encerrada a presente sessão às 19:35, da 
qual se lavrou a presente ata que segue assinada pela Senhora Presidente da CDC-OAB/DF e 
pelo Senhor Secretário-Geral Adjunto da CDC-OAB/DF. 
 
 

Ana Malard Velloso 
Presidente da CDC-OAB/DF 
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