
 
 
 
 

 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

PRESIDÊNCIA 

 

OFÍCIO Nº 017/2022 – SAP     Brasília, 26 de janeiro de 2022. 

 

 

 

A Sua Senhoria  

A Sua Excelência o Senhor  

Ibaneis Rocha Barros Junior  

Governador do Distrito Federal  

Palácio do Buriti 

Brasília-DF 

 

 

Assunto: Pedido de informações e providências sobre a nova onda de COVID no 

DF. 

 

 

 Senhor Governador, 

 

 Cumprimentando-o, cordialmente, a ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL, SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL – OAB/DF vem, 

respeitosamente, solicitar as informações e providências relacionadas abaixo, 

observadas as seguintes considerações. 

 

Como tem sido amplamente noticiado nos últimos dias, a taxa de 

transmissão de COVID sofreu alta substancial, encontrando-se atualmente no patamar 

de 2,241, especialmente se comparada com a taxa dos últimos meses, que sempre esteve 

abaixo de 1. 

 

 Há ainda notícias veiculadas na impressa sobre:  

 

i) “Ocupação de vagas de UTI Covid chega a 100% nesta terça no DF2”;  

 

 
1 https://info.saude.df.gov.br/resumo-executivo/  
2 Disponível em: https://noticias.r7.com/brasilia/ocupacao-de-vagas-de-uti-covid-chega-a-100-nesta-terca-
no-df-25012022  

https://info.saude.df.gov.br/resumo-executivo/
https://noticias.r7.com/brasilia/ocupacao-de-vagas-de-uti-covid-chega-a-100-nesta-terca-no-df-25012022
https://noticias.r7.com/brasilia/ocupacao-de-vagas-de-uti-covid-chega-a-100-nesta-terca-no-df-25012022
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ii) “DF tem 10.697 novos casos de Covid e bate recorde de infecções em 24h3”; e 

  

iii) “Saúde remarcará cirurgias eletivas para liberar leitos para covid-194”;  

 

Infelizmente se tem poucos detalhes acerca da quantidade de testes e locais 

para testagem da população, tendo chegado ao conhecimento da OAB/DF casos de 

pessoas que pegaram senha para testagem às 6hrs da manhã e só conseguiram ser 

atendidos às 16hrs. Em outro caso relatado, soube-se que havia mais de 400 pessoas 

aguardando testagem no posto da Asa Sul, e mais da metade saiu sem conseguir testar, 

mesmo aguardando por horas. 

 

Conclui-se, assim, que não há clareza nas medidas tomadas para a 

ampliação das testagens da população, e que há a crescente ocupação de leitos de 

UTI/UCI  do sistema de saúde, pelo que se faz imprescindível e urgente que o GDF: 

 

i) informe as providências em relação às ações previstas e/ou 

executadas, no que concerne à abertura de Novos leitos de UTI/UCI, 

especialmente as datas das entregas e o período de funcionamento; 

 

ii) publicize e detalhe o Plano de Contingência, tanto o executado 

quanto o previsto para as próximas semanas, para atendimento e 

tratamento de pacientes suspeitos ou confirmados com COVID, 

especialmente daqueles que necessitem de internação em UTI; 

 

iii) diante das notícias divulgadas e dos números insuficientes de testes, 

publicize e detalhe os locais corretos para testagens, ampliando-se 

significativamente a disponibilidade de testes e dos respectivos locais, 

bem como informe a logística elaborada para garantir o suprimento. 

 

 Por derradeiro, requer-se seja agendada reunião com Vossa Excelência e a 

equipe competente para tratar do tema, ocasião em que será oportunizado o diálogo 

entre as instituições para melhor compreensão de todas medidas indispensáveis ao 

 
3 Disponível em: https://www.metropoles.com/distrito-federal/df-tem-10-697-novos-casos-de-covid-e-bate-
recorde-de-infeccoes-em-24h 
4 Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/01/4980142-saude-remarcara-
cirurgias-eletivas-para-liberar-leitos-para-covid.html 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/df-tem-10-697-novos-casos-de-covid-e-bate-recorde-de-infeccoes-em-24h
https://www.metropoles.com/distrito-federal/df-tem-10-697-novos-casos-de-covid-e-bate-recorde-de-infeccoes-em-24h
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/01/4980142-saude-remarcara-cirurgias-eletivas-para-liberar-leitos-para-covid.html
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/01/4980142-saude-remarcara-cirurgias-eletivas-para-liberar-leitos-para-covid.html
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combate da nova onda de COVID no Distrito Federal. 

 

 No aguardo da resposta urgente aos requerimentos apresentados, desde já 

nos colocamos à disposição para colaborar em ações, grupos de trabalho e quaisquer 

diligências que se fizerem necessárias para mitigar o sofrimento da população diante 

da pandemia e seu agravamento. 

 

Atenciosamente, 

 

 

DÉLIO LINS E SILVA JÚNIOR 

Presidente da OAB/DF 

 

 

 

 

PAULO MAURÍCIO SIQUEIRA 

Secretário-Geral da OAB/DF e  

Coordenador do Comitê de Gestão Emergencial do COVID-19 

 

 

 

 

ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE 

Presidente da Comissão de Direito à Saúde OAB/DF 


