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1 – OBJETIVO 

Este manual tem como finalidade apresentar de forma prática o funcionamento 

administrativo da Secretaria Geral das Comissões, bem como auxiliar seus 

colaboradores a conhecer os serviços prestados por este setor. 

Com isso, será apresentado todo seu funcionamento desde a criação de uma 

comissão, procedimentos para ingresso, procedimentos de tramitação dos processos e 

agendamentos/preparação das reuniões/sessões das comissões.  

2 – COMISSÕES 

 No Regimento Interno da OABDF, no seu Título IV, art. 49, prevê que compete 

ao Conselho Pleno da OAB, criar e dissolver as comissões.  

           O que é uma comissão da OAB? Comissões são órgãos do Conselho Seccional 

que têm como finalidade assessorar e auxiliar a Diretoria do Conselho no cumprimento 

dos seus objetivos institucionais. Cada comissão possui um trabalho voltado a uma 

específica temática, atendendo várias questões que são abordadas pela opinião 

pública. 

3 – SECRETARIA GERAL DAS COMISSÕES 

A SGC é um setor do Conselho Seccional da OABDF, que tem como finalidade 

secretariar e assessorar administrativamente todas as comissões permanentes, 

temáticas e provisórias para que elas possam desenvolver seus trabalhos de forma 

precisa e segura. A SGC está subordinada diretamente à Diretoria da OABDF. 

Entre comissões permanentes, temáticas e provisórias temos hoje 100 

comissões ativas, e 4.600 membros na Sede, que necessitam diariamente de apoio 

administrativo para desenvolvimento e atuação das mais diversas atividades realizadas 

em prol da advocacia e da sociedade como um todo.  

As atribuições da SGC serão divididas em tópicos, seguindo os seguintes 

procedimentos administrativos, que são: 

 Ingresso em comissão; 

 Tramitação dos processos e protocolos; 

 Controle de reuniões das comissões; 

 Secretariar as comissões; 

 Sistemas utilizados e suas principais finalidades. 
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4 – INGRESSO EM COMISSÃO 

As Comissões são compostas por uma diretoria nomeada pelo Presidente da 

OABDF, as quais são compostas de Presidente, Vice-Presidente, Secretário(a)-Geral e 

Secretario(a)-Geral Adjunto(a). 

 Nomeada a Diretoria, advogados que não fazem parte do conselho podem 

ingressar nessas comissões, tornando-se um Membro de Comissão. Não advogados 

também poderão participar, porém serão membros consultores e membros ouvintes 

(estudantes). São necessários os seguintes procedimentos para ingressar como 

Membro: 

4.1 – Pedido de Ingresso 

O pedido de ingresso faz-se no site da OABDF. É necessário anexar seu 

minicurrículo com fotografia recente, escolhendo até duas comissões. O Advogado que 

desejar requerer o ingresso, deverá estar em dia com suas contribuições financeiras e 

não ter sofrido apenamento por infração ético-disciplinar. 

Feito o pedido, o presidente da comissão irá deliberar pelo deferimento ou não. 

Deferido, agenda-se uma solenidade para o juramento de ingresso na comissão 

escolhida. 

Prazos de posse: Os pedidos de posse deverão ser feitos no prazo mínimo de 

20 dias, tanto no edifício sede, quanto nas subseções. Esse prazo se faz necessário, 

pelo rito que é feito antes da cerimônia, pois à SGC depende de outros setores, bem 

como Tribunal de ética e Disciplina, Marketing e setor de cobrança para dar andamento 

à cerimônia.  

 

4.2 – Posse de Membro (Presencial) 

 Incialmente, o requerente será comunicado através de e-mail, convocando-o e 

solicitando-o para confirmar a presença ou justificar a ausência. Recomenda-se chamar 

100 membros por posse. 

 Após a comunicação, prepara-se os termos de posse os quais serão assinados 

pelos requerentes no dia da solenidade, logo na entrada. 

         O rito da posse seguirá a seguinte rotina: Na entrada o requerente assinará a lista 

de presença. Lista de presença assinada e todos acomodados, dar-se-á início à 

cerimônia. A Mesa será composta pela Diretoria da OAB que conduzirá o discurso e 

pelos Presidentes das Comissões. Aberto os trabalhos, logo pede-se para todos ficarem 
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em posição de respeito e repetir o juramento previsto no artigo 53 do Regulamento Geral 

da OAB.  

 Feito o juramento, faz-se a chamada nominal para cumprimentar os 

componentes da mesa. 

 Finalizada a chamada nominal, o presidente fará o pronunciamento de 

encerramento. 

4.3 – Posse de Membro (Modalidade online) 

         Incialmente, o requerente será comunicado através de e-mail, convidando-o e 

solicitando-o para confirmar a presença ou justificar a ausência. Recomenda-se chamar 

até 250 membros por posse. 

 Após a comunicação, prepara-se os termos de posse os quais serão enviados 

aos requerentes via e-mail para assinatura logo após a cerimônia. O envio dar-se desta 

forma: o requerente no dia do ato, pela plataforma zoom, via chat comunica o nome da 

comissão, nome completo e número da Ordem.  

          Logo após o envio, os membros devolvem os termos assinados, para que assim 

a secretaria iniciar-se os trâmites administrativos (inserção no site, no mailings...). 

 O rito da posse seguirá a seguinte rotina: O Presidente da OAB/DF, bem como 

a Secretária-Geral Adjunta, coordenadora da OAB 360º, dar-se-á início à cerimônia. A 

cerimônia contará com a presença da Diretoria da OAB que conduzirá o discurso e pelos 

Presidentes das Comissões. Aberto os trabalhos, logo pede-se para todos repita o 

juramento previsto no artigo 53 do Regulamento Geral da OAB.  

 Feito o juramento, o presidente fará o pronunciamento de encerramento. 

4.4 – Pós-Posse 

 Com o encerramento da solenidade de posse, iniciar-se-á o trabalho 

administrativo da SGC o qual consistirá nas seguintes ações: 

1 – Inserir no Sistema Organizacional todos os empossados, os quais divulgados 

no site da OAB/DF a sua respectiva comissão;   

2 – Cadastrar no Sistema Segurança os novos membros, gerando-se senha e 

login para acessar o sistema de despacho eletrônico, caso seja designando relator de 

algum processo; 

3 – Digitalizar os temos de posse assinados (Modalidade presencial, a 

modalidade online não há necessidade de digitalizar os termos, pois recebemos via pdf 

no e-mail) e inseridos no sistema SGD, na pasta funcional das respectivas comissões; 
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4 – Arquivar, fisicamente, os termos de posses nas respectivas pastas das 

comissões; 

5 – Encaminhar e-mails de boas-vindas aos novos membros. 

5 – TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS E PROTOCOLOS 

     Todo expediente (requerimentos, ofícios, cartas, etc.) direcionado à SGC será 

protocolizado no Protocolo Geral da OABDF. Esses documentos serão digitalizados e 

encaminhados via sistema para a secretaria. Ressalta-se a importância de que todos os 

processos, necessariamente, tramitem eletronicamente na SGC. 

 Após o recebimento pela secretaria, o documento seguirá os seguintes 

procedimentos: 

1 – Análise do requerimento para saber qual comissão irá apreciar; 

2 – Requerimento será autuado no sistema, tonando assim um processo, para análise 

da referida comissão; 

3 – Autuado, será feito uma certidão de conclusão (via sistema) ao presidente da 

comissão; 

4 – Após realizada a distribuição no sistema para o presidente da comissão, o membro 

receberá um e-mail, informando-o que há processo para analisar no sistema de 

despacho eletrônico; 

5 – Após analisado, devolverá o processo eletronicamente com o seu despacho.  

6 – A secretaria receberá um e-mail informando que há um processo despachado no 

sistema; 

7 – Na caixa de entrada do e-despacho, a secretaria juntará o despacho do relator ao 

respectivo processo;  

8 – Juntado, será feita uma análise do despacho do Presidente. Se já tiver o voto, a 

reposta ou diligência, a secretaria expedirá ofício ao interessado, com cópia do 

despacho; 

9 – O processo poderá ser incluso em pauta de reunião, ou já definido na primeira 

análise – despacho monocrático do relator. 

10 – Finalizado o processo, a secretaria fará certidão concluído e arquivará o processo 

via sistema.  

 Os processos terão o prazo regimental de 15 dias corridos para despacho 

(EOAB: Art. 69): “Todos os prazos necessários à manifestação de advogados, 
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estagiários e terceiros, nos processos em geral da OAB, são de quinze dias, inclusive 

para interposição de recursos”.  

            Alguns processos serão julgados em reuniões ordinárias para deliberação de 

todos os membros da comissão, contudo, essa tramitação estará com seus andamentos 

no sistema.   

            Ao final de cada gestão no período do dia 1º, ao dia 15 dezembro, todos os 

processos que foram distribuídos as comissões deverão ser devolvidos, para dar 

prosseguimento a gestão posterior. 

6 – CONTROLE DE REUNIÕES DAS COMISSÕES 

As comissões da OABDF reúnem-se semanalmente para deliberação dos mais 

diversos assuntos, bem como julgar processos que são inseridos em pauta. Contudo, 

como se tratam de 100 comissões, é necessário um controle rigoroso dos processos. 

As comissões podem realizar diariamente até 8 reuniões concomitantemente, e para 

que as reuniões ocorram de forma organizada, a secretaria trabalhará da seguinte 

forma: 

1 – No início do ano, solicita-se ao Presidente ou ao Secretário-Geral das 

Comissões as datas das reuniões; 

2 – Com essas datas, lançam-se na agenda de eventos e inserem-se os locais, 

geralmente comissões com uma quantidade maior de membros, agendando-se 

plenários com maior capacidade de pessoas; 

3 – Agendadas as reuniões, lugares escolhidos, encaminha-se o calendário via 

e-mail para os presidentes com local, data e horário; 

4 – Diariamente, faz-se a comunicação das reuniões aos membros. Dispara-se 

e-mails reiterando as reuniões; 

5 – No dia da reunião, emite-se a lista de presença dos membros. As reuniões 

são divulgadas nos elevadores e na copa. Também se prepara os plenários. 

6 – Após a reunião, recolhe-se a lista de presença, realizando-se o controle de 

ausências, presenças e justificativas; 

7 – É imprescindível a comunicação de cancelamento de reuniões à SGC, com 

o prazo mínimo de 5 hrs antes do início da reunião. 

 Toda reunião ao seu término emite-se uma a ata. Essa ata é preparada pelo 

Secretário-Geral, que geralmente é aprovada no início da reunião seguinte. Após, 
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encaminha-se para a SGC. Essas atas serão arquivadas na pasta funcional de cada 

comissão. 

7 – SECRETARIAR AS COMISSÕES 

 Em razão da demanda contínua de auxílio aos membros de comissões, 

destacam-se as seguintes demandas: 

 Expedição de ofícios; 

 Emissão de declarações; 

 Ligações diversas; 

 Marcação de reuniões com autoridades; 

 Atendimento e orientação ao público em geral (presencial, por telefone e e-

mail).   

8 – SISTEMAS UTILIZADOS E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES 

 A SGC trabalha com alguns sistemas para auxiliar o desenvolvimento dos 

trabalhos, os quais são: 

 SGD (Sistema de Gestão Documental) – Sistema que utiliza para controlar e 

tramitar os processos entre as comissões e setores da OABDF; 

 Organizacional – Sistema que mantém o cadastro de membros de comissão. 

Nesse sistema consta todo o histórico de participação de membros dentro do 

Conselho, qual o cargo ocupado, exercício, se participa de mais de uma 

comissão, etc.; 

 Segurança – Sistema que se cadastra o perfil dos usuários no SGD e onde 

cadastra os relatores para terem acesso ao E-Despacho; 

 E-Despacho – Sistema de despacho eletrônico de processos. Nesse sistema 

os membros têm acesso aos processos que são designados como relatores. Os 

membros têm acesso ao processo digitalizado e fazem seu relatório/voto dos 

respectivos processos.  

 

 

VENERANDA F. LOBATO DA CRUZ 

COORDENADORA DA SECRETARIA GERAL DAS COMISSÕES DA  

OAB/DF 


