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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
Seccional do Distrito Federal 

Comissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais  
 

Ata da 4ª Reunião Ordinária do dia 15.12.2020 
  

A reunião teve início às 19 horas e 30 minutos do dia 15 de dezembro de 2020, 

via aplicativo ZOOM, estando presentes os membros que constam na lista de 

participantes anexa. 

 

A Dra. Adriana Antunes, Presidente da Comissão, cumprimentando a todos, 

destacou a presença de novos membros na reunião. Na oportunidade, a Dra. Letícia 

Miranda se apresentou e manifestou sobre as expectativas em participar da Comissão 

de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. 

 

Em seguida, a Dra. Adriana Antunes, Presidente da Comissão, falou sobre a 

reunião realizada com a Diretoria da OAB/DF e os Presidentes das Comissões da 

Seccional e das Subseções. Restou apontado que, mesmo com a pandemia, as 

Comissões conseguiram entregar muitos trabalhos, como eventos, publicações, cursos 

e etc. Com pouco tempo de criação, a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados 

Pessoais já conseguiu apresentar o Guia LGPD para Advocacia e postagens no 

Instagram e no LinkedIn. Todavia, é esperado que a Comissão aumente a produção, com 

a colaboração dos membros. Mais uma vez, foi destacado que os membros são livres 

para a criação de postagens e artigos, que serão publicados nas citadas redes sociais 

da Comissão, com a atribuição da respectiva autoria. A perspectiva para 2021 é de 

fortalecimento da Comissão, seguindo com a produção de conteúdos relevantes, para, 

inclusive, servir como órgão de assessoramento da OAB/DF.   
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 A Dra. Adriana Antunes, Presidente da Comissão, apontou também que, em 

breve, a OAB/DF lançará Edital para a contratação de escritório de advocacia, 

objetivando a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. E seria interessante 

que a Comissão apresentasse uma avaliação do referido Edital de chamamento à 

Diretoria. Neste ponto, foi destacado que qualquer membro poderá apresentar suas 

considerações sobre o assunto. 

  

Foi dada a palavra ao Dr. Ilderlândio Teixeira, Vice-Presidente, que falou sobre a 

necessidade produção de artigos, cartilhas e outros, com posicionamento dos membros 

da Comissão sobre temas relacionados com a proteção de dados, como, por exemplo, 

cookies, em face das orientações da ANPD e também da experiência europeia. 

 

O Dr. Aylon Estrela, Secretário Geral Adjunto, destacou que a Comissão pode 

ajudar muito a sociedade, com a difusão de uma cultura de proteção de dados pessoais 

e de segurança da informação.  

 

À propósito, e no tocante ao censo da advocacia, a Dra. Adriana Antunes, 

Presidente da Comissão, citou que enviou ofício ao Presidente Délio, com as 

considerações do Dr. Rodrigo sobre a coleta de dados pessoais pela OAB/DF e os 

problemas gerados, mas ainda não obteve retorno.  

 

Em seguida, o Dr. Arthur Dayrell apresenta sugestões interessantes para a 

Comissão, como a divisão do conteúdo da cartilha LGPD para Advocacia em postagens 

curtas, tipo “pílulas da LGPD”, para gerar mais comunicação. 

 

A Dra. Adriana Oliveira sugere um cronograma de postagens, com explicações 

simples sobre LGPD, pois muitos não sabem os conceitos básicos. Também sugere um 

podcast da Comissão, podendo disponibilizar os áudios em site e enviar via WhatsApp. 

 

Em continuidade, foi destacado o papel dos subgrupos. O Dr. Antonio Filipe, do 
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subgrupo do Setor Público, mencionou que precisa de mais interessados para estudo 

das normas e elaboração de cartilha. A Dra. Kelly Santoro, do subgrupo do Trabalho, 

destacou o projeto de elaboração de uma cartilha, voltado para o RH das empresas. 

 

Não havendo mais nada a tratar, a reunião encerrou-se às 21:30 horas. 

 

Brasília, 15 de dezembro de 2020. 

 

Comissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 
 

 
Dra. Adriana Antunes Winkler – Presidente 
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