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ARTIGO DO PRESIDENTE

2022: UM ANO  
EM QUE VOLTAMOS  
A NOS ENCONTRAR
“RECONTAR O ANO DE 2022, SOB A ÓTICA DE DIRIGIR A SECCIONAL 
DO DISTRITO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
(OAB/DF), NOS LEVA À REFLEXÃO DE QUE TIVEMOS MUITOS 
DESAFIOS, MAS FOMOS VITORIOSOS E FIZEMOS HISTÓRIA”  
*DÉLIO LINS E SILVA JR.

Publicado pelo Correio Braziliense 

em 26/12/2022

Recontar o ano de 2022, sob a ótica 

de dirigir a Seccional do Distrito 

Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB/DF), nos leva à reflexão 

de que tivemos muitos desafios, mas 

fomos vitoriosos e fizemos história.

Renovamos nossos compromissos 

com a categoria a partir da posse 

da diretoria eleita em 2021 e das 

comissões da Casa, da bancada 

federal na Ordem e do Conselho 

Seccional; também, das gestões 

nas 13 Subseções; das direções 

Retrospectiva OAB/DF 2022 5



da Caixa de Assistência dos 

Advogados (CAADF), da Escola 

Superior de Advocacia (ESA/DF) e 

Clube da Advocacia. Trabalhamos 

arduamente com pessoas engajadas 

e realizadoras, lembrando que são 

voluntários a servir a advocacia e a 

sociedade.

A empregabilidade da advocacia foi 

tema central para nós, e o marco foi 

a aprovação do projeto, sanção da 

lei e regulamentação da advocacia 

dativa. Lançamos uma página 

exclusiva sobre o assunto, para 

que os profissionais se inscrevam 

no programa e acompanhem as 

notícias. Recebemos, neste ano, 

mais de 3 mil novos profissionais em 

solenidades de entregas de carteiras. 

Mantivemos a menor anuidade do 

país para apoiar a advocacia, sem 

qualquer aumento e trazendo ainda 

mais benefícios.

Paralelamente, a ESA/DF lançou o 

GPS, curso gratuito de Formação 

para a Advocacia, para capacitar 

os advogados e as advogadas, com 

enfoque no desenvolvimento das 

habilidades exigidas pelo mercado.

Claro, não poderia deixar de citar o 

período eleitoral de ânimos acirrados 

e que fez a OAB/DF levantar-se para 

defender o Estado Democrático de 

Direito e o próprio processo eleitoral.

Tivemos a doação, pela CAADF, 

de mais de 4 mil doses de vacinas 

Influenza para o Governo do Distrito 

Federal (GDF). A Secretaria de Saúde 

admitiu, à época, que seus estoques 

estavam quase zerados. Somamos 

forças, aproveitando os recursos 

disponíveis (humanos e insumos) em 

prol da população.

Ainda a CAADF promoveu, neste ano, 
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a maior de todas as campanhas de 

Vacinação Antigripal da instituição 

— atendimento de mais de 22 mil 

advogados e advogadas, estendendo 

o benefício a seus familiares (pais, 

filhos e cônjuge). Comparando: 

durante a pandemia, entre 2019 e 

2021, a instituição vacinou mais 

de 28 mil profissionais. Firmamos 

com o Hospital Sírio-Libanês outro 

contrato para dar excelência à 

assistência em saúde para os cerca 

de 50 mil advogados inscritos e mais 

de 100 mil dependentes em Brasília.

Honramos nosso compromisso 

com a pauta das mulheres. Na OAB/

DF, desde a gestão anterior (2019-

2021), elas têm voz e vez ocupando 

nossos quadros em paridade e com 

direitos respeitados, equidade. 

Assim, aderimos à campanha 

nacional "Advocacia Sem Assédio" 

e realizamos a belíssima campanha 

"Saia do Transe" em celebração ao Dia 

da Mulher Negra, Latino-americana e 

Caribenha, com ampla repercussão 

na mídia.

Tivemos uma conquista muito 

ansiada por advogadas e advogados: 

a Portaria 31 Conjunta do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e 

dos Territórios (TJDFT), liberando 

a realização de atividades 

presenciais nas unidades judiciárias 

e administrativas no âmbito da 

Corte, resguardada a realização 

concomitante de atividades a 

distância.

Outro momento de singular 

importância foi chegarmos à 

decisão da Corte Especial do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

pela inviabilidade da fixação de 

honorários de sucumbência, ou seja, 
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por pagamento de honorários justos 

à advocacia — questão-chave em 

relação ao respeito às prerrogativas 

da profissão.

Vale destacar que de 3 janeiro até 1º 

de dezembro deste ano (319 dias), o 

"Sistema de Prerrogativas" executou 

6.216 atos em favor da advocacia do 

Distrito Federal, ou seja, 19,48 atos 

por dia, ou 1 ato a cada 73 minutos. 

No início do ano que vem, teremos 

dados de 2022 todo, mas não só 

em números fomos eficientes 

no capítulo das prerrogativas. 

Resolvemos sérios problemas e trago 

aqui o campeão de reclamações: 

a exigência de reconhecimento 

de firma em procuração ofertada 

por cidadão para o advogado atuar 

no âmbito do Detran-DF. Outro 

momento que temos de distinguir 

foi a padronização do atendimento 

dos advogados e das advogadas no 

sistema prisional.

Por fim, mesmo com a intensidade 

do ano de 2022, ainda fechamos com 

obras em andamento na Subseção 

de Taguatinga e firmamos contratos, 

também, para erguer novas sedes em 

Samambaia e Núcleo Bandeirante. 

Entregaremos brevemente essas 

obras. Que venha 2023!

*Délio Lins e Silva Jr. é presidente da 

Seccional do Distrito Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB/DF)
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POSSE COLETIVA 
MARCA O INÍCIO DO 
TRIÊNIO 2022-2024

01
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Em março, com auditório do Centro 

de Convenções Ulysses Guimarães 

lotado e a cerimônia prestigiada 

pelo presidente nacional da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB/DF), 

Beto Simonetti, tomaram posse 287 

membros do sistema OAB, composto 

por Seccional, Subseções, Escola 

Superior de Advocacia (ESA/DF), 

Caixa de Assistência dos Advogados 

do DF (CAADF), Clube da Advocacia, 

Fundação de Assistência Judiciária 

(FAJ) e conselheiros foram 

empossados. 

Posse da nova gestão- triênio 2022-2024. 
(Foto: Roberto Rodrigues)
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Além de Simonetti, representantes 

dos governos Federal e do Distrito 

Federal, do Judiciário e do 

Legislativo, de outras seccionais, 

convidados dos meios jurídico, 

acadêmico, diplomático, além de 

familiares e amigos dos empossados 

estavam na plateia aplaudindo esse 

momento. 

A posse foi transmitida, ao vivo, pelo 

canal oficial da OAB/DF no Youtube 

(para assistir, clique aqui).
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ADVOCACIA DATIVA
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A diretoria da OAB/DF, que havia 

formulado a proposta inicial para o 

projeto da Advocacia Dativa na gestão 

anterior (2019-2021), obteve grandes 

vitórias neste 2022: o Governo do 

Distrito Federal (GDF) encaminhou 

o projeto de lei à Câmara Legislativa 

(CLDF);  a Seccional trabalhou pela 

aprovação da matéria, mobilizando a 

categoria, e o texto foi à sanção. 

Depois, a OAB/DF trabalhou no acordo 

de cooperação com a Secretaria de 

Estado de Justiça e Cidadania do DF 

(Sejus) e com o Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e dos Territórios 

(TJDFT) para se instituir o Programa 

de Acesso à Justiça e Fomento ao 

Advogado Iniciante (Lei nº 7.157/2022; 

Decreto nº 43.821/2022). O Sistema 

de Cadastramento foi apresentado à 

ADVOCACIA DATIVA:  
A MAIOR VITÓRIA DE 2022!

 Cerimônia de assinatura do acordo de cooperação da Advocacia Dativa 
entre OAB/DF, TJDFT e GDF. (Foto: Roberto Rodrigues)
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advocacia em novembro. Recorde aqui.  

A advocacia dativa complementa a 

atenção da Defensoria Pública aos 

mais vulneráveis e pessoas sem 

condições de custear uma defesa 

perante a Justiça e promove a 

empregabilidade de profissionais 

em início de carreira.

Governador assinatura decreto Advocacia Dativa
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PRERROGATIVAS
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Muitos desafios e significativas 

vitórias foram obtidas em defesa 

das prerrogativas da advocacia do 

Distrito Federal, pelas ações do 

“Sistema de Prerrogativas da OAB/DF”, 

a partir da Diretoria de Prerrogativas, 

Procuradoria, Comissão da Seccional, 

Comissões das 13 Subseções, Escola 

de Prerrogativas e Subcomissão do 

Sistema Penitenciário. De 3 janeiro 

até 1º de dezembro de 2022 (319 dias), 

essas equipes, juntas, executaram 

6.216 atos em favor da advocacia do 

Distrito Federal, ou seja, 19,48, por dia, 

ou 1 ação a cada 73 minutos. Destaca-

se, dentre os fatos mais noticiados, o 

fim da exigência de reconhecimento 

de firma em procuração ofertada por 

cidadão para o advogado atuar no 

âmbito do Detran-DF, um campeão de 

“SISTEMA DE PRERROGATIVAS” 
EXECUTA 6.216 ATOS EM FAVOR 
DA ADVOCACIA

Evento Escola de Prerrogativas
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pedidos entre os profissionais. Confira 

a matéria completa. 

Padronização do sistema prisional: 

Outro momento de extrema 

importância foi a padronização 

do atendimento dos advogados 

e das advogadas no sistema 

prisional, que agora dispõe de novas 

funcionalidades e permite que o 

profissional obtenha informações 

detalhadas acerca dos internos a 

ele vinculados, como: dados gerais, 

situação processual, visitantes 

cadastrados, informações de 

trabalho, benefícios e agendamentos 

judiciais. 

Espera-se um aumento significativo 

dos atendimentos presenciais e 

virtuais, com mais possibilidades 

de participação dos advogados nas 

audiências, dentre vários benefícios. 

Essa padronização era antiga 

demanda da advocacia e foi atendida 

com a publicação da Portaria nº 56. 

Leia mais aqui.

Novos computadores para o 

Parlatório Virtual: Também, 

foram disponibilizados 14 novos 

computadores para serem 

utilizados no Parlatório Virtual. Os 

equipamentos foram divididos entre 

o Centro de Detenção Provisória CDP 

1 e CDP 2 no Complexo Penitenciário 

da Papuda. 

Foi uma parceria da OAB/DF, proposta 

pela Procuradoria de Prerrogativas do 

Sistema Carcerário, junto à CAADF, que 

Parceria OAB/DF e Detran-DF  
(Foto: Roberto Rodrigues)
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doou os computadores. A ação visa 

ampliar o número de atendimentos 

gerados. Confira a matéria.

Ataque ao site do TJDFT: Em 

agosto, o site do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e dos Territórios 

(TJDFT) sofreu um ataque hacker. 

Para assegurar que não restassem 

prejuízos à advocacia a aos seus 

clientes, a OAB/DF agiu e, a seu 

pedido, o TJDFT publicou uma 

portaria para restituir os prazos na 

retomada do sistema PJe. Também, 

a OAB/DF e a Procuradoria do 

Conselho Federal requereram ao 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

medidas para mitigar prejuízos 

causados pelo ataque cibernético. 

Recorde.

Entrega de computadores de 14 para  
parlatório virtual. (Foto: Roberto Rodrigues)
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ENTREGA  
DE CARTEIRAS
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O ano de 2022 é marco inicial para 

mais de 3 mil novos advogados 

e advogadas, que receberam as 

suas carteiras em um total de 72 

cerimônias realizadas pela OAB/DF.

Dentre os episódios mais 

emocionantes, houve o pedido de 

casamento do advogado e orador da 

turma, Donizete Souza Tavares, para 

a sua namorada, Gabriela, que se 

encontrava na plateia. Para a alegria 

geral, a resposta foi ‘Sim’. Recorde 

esse momento.

O auditório da OAB/DF também foi 

palco em que se expressou o elo entre 

mãe e filha nos papéis de oradora da 

OAB/DF RECEBE  
MAIS DE 3 MIL ADVOGADOS

Novos advogados prestando juramento em solenidade de entrega de carteira.
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turma e paraninfa, respectivamente 

protagonizados por Gabriella Arruda 

de Castro e Célia Arruda de Castro, 

ex-diretora da ESA/DF e professora 

de Direito Civil. Confira a matéria na 

íntegra. 

Outro momento memorável foi 

a entrega de carteira ao orador 

da turma, Assisleno Ferreira. O 

advogado foi diagnosticado com 

esclerose múltipla. Oportunamente, 

informou aos seus colegas sobre o 

mês da conscientização a respeito 

da doença com o propósito de dar 

mais visibilidade para as pessoas 

com  a enfermidade. Ferreira relatou 

o sentimento de dever cumprido 

ao vencer mais uma etapa na 

vida profissional. Leia a matéria 

completa.

 

Pedido de casamento do orador da turma, Donizete Souza Tavares,  
para sua namorada Gabriela. (Foto: Roberto Rodrigues)
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IGUALDADE 
RACIAL
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A Diretoria de Igualdade Racial e a 

Comissão de Igualdade Racial da 

OAB/DF realizaram diversos eventos 

e rodas de conversa ao longo do ano, 

a fim de conscientizar e promover a  

visibilidade da cultura negra.

Destacam-se o lançamento da 

cartilha: “Racismo não é mal-

entendido, racismo é crime”, 

disponibilizada no  site da OAB/DF, 

juntamente com  a campanha "Saia 

do Transe" em celebração ao Dia da 

Mulher Negra, Latino-americana e 

Caribenha, no mês de julho. 

SECCIONAL LANÇA CARTILHA 
E PROMOVE CAMPANHAS 
SOBRE IGUALDADE RACIAL 

Baixe e compartilhe a cartilha. 

Veja também a campanha  

“Saia do Transe”
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No Dia da Consciência Negra, 20 de 

novembro , a Diretoria e a Comissão de 

Igualdade Racial promoveram, também, 

a primeira edição do Baile Black com 

o objetivo de enaltecer traços, a 

ancestralidade africana e celebrar a 

cultura negra. Relembre o evento.

Baile Black OAB/DF
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CONSELHO 
PLENO
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O Conselho Pleno realizou 20 sessões 

ordinárias e quatro extraordinárias 

ao longo de 2022. Foram incluídos 

em pauta 232 processos e deles 188 

julgados, proferidos 109 acórdãos, 

133 votos e 437 despachos.

Houve 669 processos e protocolos 

recebidos e autuados pela secretaria 

do Conselho Pleno na instrução de 

processos, em desagravos, dentre 

outros expedientes.

Ainda, no expediente da secretaria, 

334 notificações foram expedidas e 

326 editais publicados. À advocacia, 

9.928 e-mails respondidos, 327 

atendimentos por telefone (de 

CONSELHO PLENO DA OAB/DF 
JULGA 188 PROCESSOS

Beto Simonetti prestigia reunião do Conselho Pleno e anuncia nomeações

Retrospectiva OAB/DF 2022 26



agosto a novembro) e presenciais 

(colhidos de agosto a novembro).

Um ano de intenso trabalho com 

momentos memoráveis, como a 

sessão em que o presidente da OAB 

Nacional anunciou a nomeação do 

presidente da Caixa de Assistência 

dos Advogados do DF (CAADF), 

Eduardo Athayde Uchôa, para 

a presidência da Coordenação 

Nacional das Caixas de Assistência 

dos Advogados (CONCAD) e da 

conselheira federal Cristiane 

Damasceno como presidente 

da Comissão Nacional da Mulher 

Advogada (CNMA). Confira a matéria.

Reunião do Conselho Pleno
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EVENTOS

07

Retrospectiva OAB/DF 2022 28



Solenidades de posse em cargos 

no “Sistema OAB/DF”; entregas de 

carteiras para novos profissionais 

da advocacia; a outorga da Medalha 

Myrthes Gomes de Campos; 

palestras; seminários e cursos 

de diversas áreas de interesse; 

campeonatos pelo Clube da 

Advocacia; e os lançamentos de 

campanhas institucionais somaram 

um total de 267 eventos realizados 

pela Seccional da OAB/DF.

Já nas Subseções da OAB/DF, as 

posses em diretorias e comissões, as 

palestras e solenidades para anúncio 

de melhorias, como a abertura de sala 

425 REUNIÕES REALIZADAS COM A 
ADVOCACIA E COM A SOCIEDADE

Lançamento da campanha Advocacia Sem Assédio
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de apoio a advogadas e advogados, 

dentre outras atividades, reuniu a 

advocacia em mais 158 eventos. 

No total, na sede e em Subseções, 

foram realizadas 425 reuniões com 

a advocacia e com a sociedade 

para comunicar atos, divulgar 

campanhas e cumprir o papel da 

Ordem de democratizar o acesso às 

informações.

Campeonato de Futebol das Subseções OAB/DF
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COMUNICAÇÃO
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A OAB/DF tem o compromisso 

com a transparência e o seu site 

é uma ferramenta de trabalho 

imprescindível para a manutenção 

do diálogo da instituição com o 

público. Em 2022, por meio da 

Diretoria de Comunicação, mais de 

650 publicações foram veiculadas, 

entre reportagens exclusivas, notas 

oficiais, comunicados e campanhas 

institucionais.

Desde o início do ano, foram 

veiculadas reuniões e palestras 

pelo canal oficial da OAB/DF no 

YouTube, que conta atualmente com 

mais de 11 mil inscritos. Dentre as 

transmissões, destacam-se mais 

de 70 solenidades de entregas de 

MAIS DE 650 MATÉRIAS 
PUBLICADAS NO SITE EM 2022
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carteiras, sabatina com candidatos 

ao Governo do Distrito Federal (GDF). 

Nas redes sociais, o Instagram 

superou a marca dos 50 mil seguidores 

e no Facebook dos 61 mil. No Linkedln, 

já são, aproximadamente, 14 mil 

seguidores. A OAB/DF atua também 

no Twitter, com 12,6 mil seguidores, 

além do Flickr. 

Assim, a Seccional tem publicado, 

a cada dia, os principais destaques 

de interesse de seus usuários, com 

foco na profissão, com a produção de 

conteúdos relevantes propiciando 

o engajamento do seu público. A 

novidade: foi criado, recentemente, 

o Podcast OABCAST - Advocacia 

do DF -, no Spotify, uma ação que 

começa tratando da temática da 

igualdade racial.

OAB em Pauta: Durante o ano, foi 

criado o programa “OAB/DF em pauta”  

incluído na produção de conteúdos 

voltados para as redes sociais 

Raquel Cândido, diretora de comunicação social da OAB/DF 
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(Instagram e YouTube), que veio 

como um serviço para a advocacia, 

objetivando noticiar resumidamente 

os principais fatos ocorridos, em 

cada mês, durante o  ano de 2022. 

Foram produzidos 12 vídeos, sendo 

11 com as principais matérias do mês 

e uma retrospectiva do programa. 

Confira todos os vídeos. 
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MULHERES  
NA ADVOCACIA
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Neste 2022, as mulheres foram 

prioridade para a Ordem. Diversas 

ações foram realizadas para 

fortalecer a paridade de gênero, 

a valorização profissional das 

advogadas e para o combate ao 

racismo. Em atenção às pautas da 

sociedade, tivemos: Observatório 

Eleitoral; distribuição de kits de 

higiene na Comunidade Santa Luzia, 

na Estrutural, dentre os destaques 

do período. Confira, a seguir.

A Seccional do Distrito Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/

DF) entregou, no Dia Internacional 

da Mulher (08/03), a Medalha 

Myrthes Gomes de Campos para 10 

mulheres que se destacaram por 

seus relevantes serviços prestados 

à Justiça, ao Direito e à sociedade. 

Reveja a entrega da Medalha Myrthes 

Gomes de Campos de 2022.   

PRIORIDADE PARA  
A MULHER MARCA UMA  
SÉRIE DE AÇÕES DA OAB/DF

Entrega de Medalha Myrthes Gomes de Campos
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Em 25 de julho foi lançada a campanha 

antirracista “Saia de transe”, em 

celebração ao Dia da Mulher Negra, 

Latino-americana e Caribenha. A 

campanha trouxe imagens e inspiração 

de mulheres extraordinárias como 

Tereza de Benguela, que no século 18 

liderou o Quilombo Quariterê, na luta 

contra a escravidão; Virgínia Brindis 

de Salas, Maria Remédios Del Valle 

e Sara Gomez, além de uma música 

exclusiva, composta e interpretada 

pela artista Realleza. Veja a matéria 

completa. 

Foi instituído o Observatório 

Eleitoral das Candidaturas Negras e 

Femininas do DF, no âmbito da OAB/

DF, por meio do qual monitorou-

se o cumprimento da legislação 

nas eleições deste ano, quanto às 

candidaturas negras e femininas. 

O Observatório é coordenado pela 

Diretoria de Igualdade Racial e Social 

e pela Comissão de Direito Eleitoral 

da OAB/DF. Reveja essa matéria.

Observatório Eleitoral das Candidaturas Negras e Femininas do DF
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Em 2022, cerca de 5 mil itens, 

distribuídos em 140 kits de higiene 

pessoal foram entregues para as 

integrantes da Associação “Mulheres 

Poderosas”, na Comunidade 

Santa Luzia, na Estrutural. Os kits 

continham absorventes higiênicos, 

pasta de dente e sabonete.  A 

Comissão da Mulher Advogada, com 

o apoio da Comissão OAB Social, 

realizou a ação com o intuito de 

promover a dignidade menstrual, 

acolhendo essas mulheres. Verifique 

essa campanha aqui.

A Comissão da Mulher Advogada 

lançou um edital de seleção de 

artigos para o livro “As Mulheres da 

Advocacia Brasileira – Pensamentos 

e Reflexões Sobre o Direito”. A ideia 

surgiu a partir de uma pesquisa que 

mostra que as mulheres passaram a 

publicar menos durante a pandemia. 

Portanto, foi uma forma de incentivar 

as escritoras a divulgarem os seus 

trabalhos sobre diversos temas 

jurídicos". Saiba mais.

Entrega de kits de higiene -Mulheres Poderosas 
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A Subseção de São Sebastião, por 

meio de sua Comissão da Mulher 

Advogada, promoveu a palestra 

“Lei Maria da Penha para meninas e 

mulheres”, voltada para sociedade 

civil da região, especialmente para 

estudantes de escolas e faculdades. 

Matéria Completa.

Campanha de conscientização, 

prevenção e enfrentamento ao 

assédio moral e sexual. A ação 

envolveu o canal de denúncias 

para advogadas, uma cartilha, 

além da realização de lives, rodas 

de conversa e eventos regionais. 

Intitulada “Advocacia sem Assédio”, 

a campanha foi uma realização 

da Comissão Nacional da Mulher 

Advogada (CNMA), presidida pela 

conselheira federal, Cristiane 

Damasceno. Recorde.

Campanha Dignidade Menstrual: a 

OAB/DF, por meio da Comissão de 

Ciências Criminais da Subseção 

de Águas Claras, entregou 12 mil 

unidades absorventes higiênicos 

à Rede Solidária Anjos do Amanhã, 

programa de voluntariado da Vara 

da Infância e da Juventude do DF 

(VIJ-DF). Distribuição de 20 mil 

absorventes.  

Campanha de conscientização 

no mês do Combate ao Abuso e 

Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes. A  Comissão de Defesa 

dos Direitos da Criança, Adolescente 

e Juventude (CDDCAJ) realizou 

durante todo o mês de maio uma série 

de ações educativas e distribuição de 

uma cartilha que ajudou a identificar 

e prevenir o abuso contra crianças e 

adolescentes. Leia a matéria. 
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PROCESSO 
ELEITORAL

10
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A OAB/DF é apartidária, independente 

politicamente. O que não quer dizer 

distante de processos eleitorais, pois 

eles fundam a democracia. Assim, 

a Seccional participou ativamente, 

neste último ano, do processo 

eleitoral no Distrito Federal. Quem 

venceu foi a população ao exercer 

livremente o voto, tendo o apoio da 

Ordem na verificação da lisura das 

eleições, e no apoio à divulgação de 

informações confiáveis, bem como o 

incentivo à participação de eleitores 

por meio do seu voto. 

Segundo dados do Tribunal Regional 

Eleitoral do Distrito Federal (TRE/

DF), dos  2.193.783 eleitores inscritos, 

1.807.484 votaram. A abstenção 

foi de 17,61%, a menor do país. No 

primeiro turno, o TRE-DF foi o 

campeão do Brasil na celeridade da 

apuração dos votos. A solenidade de 

A OAB/DF APOIA O PROCESSO 
DAS ELEIÇÕES 2022

Abertura Sabatina Eleitoral
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diplomação dos candidatos eleitos 

aconteceu em 19 de dezembro, com 

a OAB/DF sendo representada em 

pronunciamento pelo secretário-

geral, Paulo Maurício Siqueira.

A seguir, alguns destaques das 

ações sob a liderança da Comissão 

de Direito Eleitoral:

“Campanha Bora Votar!”. Mais 

de 500 novos eleitores jovens 

foram cadastrados na ação, que 

foi idealizada para incentivar, 

especialmente, os jovens de 16 e 17 

anos, que ainda não tinham tirado 

o título de eleitor, a se inscreverem 

junto à Justiça Eleitoral. A campanha 

contou com o apoio do Conselho 

Jovem da OAB/DF e do Grupo 

Mulheres do Brasil.  Confira.

A OAB/DF adotou o programa 

permanente de enfrentamento 

à desinformação no âmbito da 

Justiça Eleitoral, adotado pelo TSE 

para coibir os efeitos das fake news 

Campanha Bora Votar
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durante o período eleitoral.

Promoção da campanha “Minuto 

Eleitoral” nos canais da OAB/DF de 

comunicação pública; lançamento 

do Observatório Eleitoral das 

candidaturas negras e femininas.

\

Acompanhamento dos preparativos e 

do embarque das urnas que receberam 

os votos dos eleitores do DF nos 610 

locais de votação habilitados.

A OAB/DF realizou sabatinas com 

candidatos ao governo do Distrito 

Federal, o evento ocorreu nos 

dias 12/09 e 13/09, e contou com 

transmissão ao vivo para o canal 

oficial da OAB/DF no Youtube. Leia 

mais aqui. 

Acompanhamento dos preparativos TJDFT
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CONSCIENTIZAÇÃO
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Atenta às necessidades da sociedade 

e ao seu clamor crescente em relação 

à soltura de rojões e fogos de artifício 

com estampidos, a OAB/DF lançou a 

campanha de conscientização “Diga 

não aos rojões e fogos de artifício 

com barulho”. Confira os vídeos de 

conscientização produzidos acerca 

do sofrimento dos animais e das 

pessoas com autismo.

Este é o segundo ano consecutivo 

em que a Ordem realiza essa ação. 

Leia a matéria na íntegra. 

“DIGA NÃO AOS ROJÕES E FOGOS 
DE ARTIFÍCIO COM BARULHO”

Fernanda Guimarães e seu noivo, Ecktor Lopes, com o cachorro Sherek
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CAADF
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Neste ano, mais de 22 mil advogados 

e advogadas, de todas as idades, 

como também seus familiares — 

pais, filhos a partir dos dois anos e 

cônjuges — foram imunizados contra 

o vírus da gripe influenza.

Foi o terceiro ano em que a vacina 

foi oferecida gratuitamente para a 

advocacia. A imunização, do tipo 

quadrivalente, protegeu contra 4 

cepas do vírus Influenza. Saiba mais.

CAADF PROMOVE VACINAÇÃO 
RECORDE E FECHA CONVÊNIO 
COM O SÍRIO

Campanha de vacinação promovida pela CAADF. (Foto:Roberto Rodrigues)
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Parceria: Outro destaque deste ano 

foi a CAADF e a OAB-DF terem firmado 

convênio com o Hospital Sírio-

Libanês para oferecer assistência 

em saúde para cerca de 50 mil 

profissionais de direito inscritos e 

mais de 100 mil dependentes em 

Brasília. Assim, a clínica  PreCAAver, 

foi reinaugurada. Leia mais aqui.

Clínica PreCAAver (Foto:OAB/DF)
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ESA/DF
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Foi um ano de intensas atividades 

para a Escola Superior de Advocacia 

do Distrito Federal (ESA/DF). Dentre 

os destaques, o lançamento do 

curso de formação GPS, oferecido 

gratuitamente, com o objetivo 

de capacitar os advogados e 

as advogadas, com enfoque no 

desenvolvimento das habilidades 

exigidas pelo mercado. Confira.

Para comemorar o mês da advocacia, 

a ESA/DF em parceria com a Comissão 

da Advocacia Pública (CAP-OAB/DF) 

organizou evento com o objetivo de 

levar temas relacionados à gestão e 

ao comportamento organizacional 

de interesse da advocacia pública 

e demais carreiras jurídicas.  Leia a 

matéria completa.

ESA/DF INOVA EM CURSOS 
E PARCERIAS

Evento Comissão da Advocacia Pública (CAP-OAB/DF) 
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Neste ano, a ESA/DF também 

contou com a parceria da Fundação 

Escola Superior do Ministério 

Público do Distrito Federal e 

Territórios (FESMPDFT), que 

concedeu aos advogados inscritos 

na OAB/DF descontos nos cursos 

de Pós-Graduação Lato Sensu. As 

especializações oferecidas foram: 

“Direito Civil e Processual Civil”, 

“Direito Penal e Direito Processual 

Penal”, “Ordem Jurídica e Ministério 

Público”, bem como “Temas 

Contemporâneos do Direito e 

Ministério Público”. Confira.

Parceria da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (FESMPDFT)
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CLUBE DA ADVOCACIA
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No primeiro semestre de 2022, o 

Clube da Advocacia promoveu o 

primeiro torneio de futebol feminino 

da Rede Gol – projeto social ligado à 

Associação Transforma Vidas, que 

atende mais de duas mil crianças de 

15 regiões do DF. A disputa envolveu  

cerca de 150 integrantes, de 9 a 20 

anos. Leia na íntegra a reportagem. 

Em comemoração ao Dia das Mães, 

mais de duzentas pessoas reuniram-

se no Clube da Advocacia para a 

primeira celebração dessa data 

após o fim das restrições sanitárias 

causadas pela pandemia da Covid-19. 

A festa foi marcada por uma feijoada 

oferecida aos membros e às suas 

respectivas famílias. Confira a 

matéria.

CLUBE DA ADVOCACIA RETOMA 
TORNEIOS E FESTAS APÓS FIM 
DAS RESTRIÇÕES SANITÁRIAS

Torneio de futebol feminino da Rede Gol
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No mesmo ano, o Clube da Advocacia, 

também, entregou melhorias na 

estrutura do complexo recreativo. 

Foi inaugurada uma nova iluminação 

no campo de futebol e implantada 

uma nova rede wi-fi dentro das 

dependências do Clube, que passou 

a ter cobertura em todas as áreas. 

Melhorias no clube da advocacia.

Tivemos a volta do tradicional “Arraiá 

da Advocacia”. Após dois anos sem a 

realização do evento, mais de 2 mil 

pessoas participaram do Arraiá da 

OAB/DF. Saiba mais aqui. 

O Clube da Advocacia ainda sediou 

o campeonato das Subseções, que 

teve início em outubro de 2022. 

A grande final aconteceu em 10 

de dezembro. O torneio reuniu 

as 13 subseções. Estima-se que 

260 advogados participaram da 

competição, tendo como vencedor 

do campeonato o time da Subseção 

do Paranoá. Recorde. 

Arraiá da Advocacia (Foto: Roberto Rodrigues)
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Vinculado à OAB/DF, o Clube da 

Advocacia do Distrito Federal dispõe 

em 14 mil m² de piscinas para crianças 

e adultos, campo de futebol oficial, 

quadra esportiva, churrasqueiras, 

bar e restaurante, clínica, academia, 

sauna e parquinhos. Recentemente 

reestruturado, está retomando 

as atividades após a pandemia da 

Covid-19, tendo como carro-chefe 

o futebol, com treinos, torneios e 

campeonatos realizados no campo de 

grama natural e iluminado, atraindo 

times e torcidas do DF e Entorno.

Funciona ali a Escolinha de Base do 

Fluminense/DF, a Academia Soccer 

Fit, a Clínica de Terapias Orientais, o 

Clube Da Luva, o Bar e Restaurante 

Murici Parrilha, etc. O clube realiza 

diversas ações sociais, culturais, 

esportivas e de lazer.

Fonte: Clube de Advocacia do DF 

CLUBE DA ADVOCACIA
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Quinzenalmente proporciona passeios 

escolares gratuitos para turmas de 

escolas da rede pública de ensino, em 

comunidades de baixa renda. 

Saiba mais na página do Clube da 

Advocacia.
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AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS
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A OAB/DF realizou duas consultas 

públicas junto à advocacia, neste 

ano, após ouvir a classe em duas 

audiências públicas, que trataram 

da liberação do porte de armas e da 

virtualização da advocacia. Eventos 

que ocorreram de forma híbrida, no 

auditório da Seccional, e pelo canal 

oficial da OAB/DF no Youtube.

Ao final, a maioria dos advogados 

do Distrito Federal se manifestou 

favorável ao porte de armas e ao 

retorno às atividades presenciais e 

híbridas em todas as instâncias do 

Poder Judiciário.

Veja aqui como foi a audiência sobre 

a liberação do porte de armas.

Leia sobre a audiência da 

virtualização da advocacia.

AUDIÊNCIAS E CONSULTAS 
PÚBLICAS PROMOVEM  
ESCUTA ATIVA AOS  
INTERESSES DA ADVOCACIA

Arraiá da Advocacia (Foto: Roberto Rodrigues)

Retrospectiva OAB/DF 2022 58

https://oabdf.org.br/noticias/oab-df-realiza-audiencia-para-debater-porte-de-arma-para-advocacia/
https://oabdf.org.br/noticias/oab-df-realiza-audiencia-para-discutir-o-processo-de-digitalizacao-da-justica/


SECRETARIA-GERAL 
DAS COMISSÕES (SGC)
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É papel da Secretaria-Geral 

das Comissões organizar o 

funcionamento da Casa quanto 

às Comissões, que são órgãos do 

Conselho Seccional do Distrito 

Federal, 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 temática, atendendo 

várias questões que são abordadas 

pela opinião pública. No quadro a 

seguir, apresentamos os resultados 

do trabalho da SGC.

Fonte: Coordenação-Geral da Secretaria-Geral das Comissões 

SECRETARIA-GERAL  
DAS COMISSÕES (SGC)
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ADVOCACIA-GERAL
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A Advocacia-Geral foi criada a partir da Resolução nº 7, de 9 de novembro de 

2020, sendo composta por uma advogada-geral da OAB/DF, um coordenador 

Jurídico, além de um quadro de funcionários administrativos e de especialistas 

em Direito. No quadro, os resultados do trabalho desenvolvido em 2022.

ADVOCACIA-GERAL
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TESOURARIA
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Em 2022, a Seccional do Distrito 

Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB/DF), por meio da 

Tesouraria, implementou diversas 

iniciativas com o objetivo de reduzir 

a inadimplência e manter o valor da 

anuidade, que é a menor do País pelo 

quinto ano consecutivo. Para isso, 

foram promovidos mecanismos de 

facilitação da quitação de débitos 

da advocacia com a Seccional do 

Distrito Federal. Em sessão do dia 

4 de março de 2022, foi aprovada, 

por unanimidade, a Resolução nº 1, 

de 2 de março deste mesmo ano, 

que instituiu o Programa Especial 

de Parcelamento das Anuidades de 

Exercícios Anteriores, fixadas pela 

OAB/DF. Leia a matéria completa.

OAB/DF MANTÉM A MENOR 
ANUIDADE DO PAÍS PELO  
QUINTO ANO CONSECUTIVO

Assinatura do Termo de Compliance (Fotos: Roberto Rodrigues)

Retrospectiva OAB/DF 2022 64

https://oabdf.org.br/noticias/conselho-pleno-aprova-programa-especial-de-parcelamento-das-anuidades-de-exercicios-anteriores/


Economia: A Tesouraria 

potencializou, ainda, as ações de 

economia, fazendo investimentos 

que viabilizassem melhor custo 

x benefício para a instituição. 

Está em andamento o projeto 

de implementação de energia 

fotovoltaica. A OAB/DF será a 

primeira Seccional a utilizar 100% 

da energia solar. A previsão é que a 

energia tenha um custo zero em um 

prazo de 3 anos e meio, o que renderá 

uma economia de R$ 300 mil, por 

ano, aos cofres da OAB/DF. 

A iniciativa vem para agregar práticas 

de compliance, já implementadas 

na Casa, atendendo aos critérios 

ESG (Environmental, Social e 

Governance), que são os princípios 

Ambientais, Sociais e de Governança 

(ASG) que norteiam as ações de 

empresas para que promovem 

impactos positivos na sociedade e 

no meio ambiente.

Uber: Foi instituído, também, um 

novo sistema de transporte na OAB/

DF, o Uber Corporativo. O uso do 

novo sistema vai proporcionar uma 

economia de R$ 250 mil, por ano.
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COMISSÃO  
DE SOCIEDADES  
DE ADVOGADOS

19
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Ao longo de 2022, a Comissão de Sociedades de Advogados teve uma atuação 

intensa. Veja o resultado quantitativo de processos analisados.

QUADRO

COMISSÃO DE SOCIEDADES  
DE ADVOGADOS
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TECNOLOGIA

20

Retrospectiva OAB/DF 2022 68



A OAB/DF recebeu a visita do 

conselheiro federal e coordenador 

de TI do Conselho Federal, Paulo 

Brincas, em setembro. Foi um 

momento em que ele destacou que 

a Seccional do Distrito Federal tem 

sido "uma parceira extraordinária" 

para o Sistema OAB.

O encontro teve a finalidade 

de apresentar, em detalhes, os 

sistemas que a OAB/DF implantou 

para digitalizar a Casa e estabelecer 

um novo patamar tecnológico.

Leia a matéria. 

OAB/DF É EXEMPLO  
EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
PARA O SISTEMA OAB

Visita do conselheiro federal pela OAB-SC e coordenador de Tecnologia  
e Inovação do Conselho Federal (CFOAB). (Foto: Roberto Rodrigues)
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COMPLIANCE
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No mês de maio a OAB/DF instituiu o 

Comitê de Compliance. A finalidade é 

assessorar as entidades do sistema 

OAB/DF na adoção de medidas para o 

cumprimento das disposições da Lei 

Anticorrupção (Lei n° 12.846/2013) 

e da Lei de Proteção Geral de 

Dados (LGPD), dentre as principais 

legislações que versam sobre ESG, 

acrônimo para Environmental, Social 

and Governance, que traduzido para 

o português, significa ambiental, 

social e governança corporativa. 

Confira.

O início da implementação do 

Programa de Compliance foi assinado 

em junho. O evento marcou a efetiva 

implementação do programa 

de integridade nas instituições, 

materializando-se assim, o 

comprometimento de todo o Sistema 

OAB/DF para que as próximas fases 

do Sistema de Compliance sejam 

iniciadas. Recorde a matéria.

SISTEMA DE COMPLIANCE É 
IMPLEMENTADO NA OAB/DF

Formalização do início da implementação do Programa de Compliance.
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A OAB/DF, também, durante a sessão do Conselho Pleno, que foi realizada em 

setembro, empossou o presidente da Comissão de Compliance, Governança 

Corporativa e ESG, Inácio Alencastro, como Compliance Officer. Leia a matéria.

Em dezembro, a Seccional recebeu o 

IV ano do Seminário de Compliance, 

Governança Corporativa e ESG. O evento 

comemorou o Dia Internacional contra a 

Corrupção e celebrou a implementação 

do programa de Compliance na OAB/DF.  

Leia mais sobre o evento. 
Posse de Inácio Alencastro como  

compliance officer. (Foto: Roberto Rodrigues)

Seminário de Compliance, Governança Corporativa e ESG - Ano IV (Fotos: Eduardo Braz)
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SUBSEÇÕES
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As subseções da Seccional do Distrito 

Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB/DF), alinhadas à agenda 

de eventos da Seccional, trabalharam 

intensamente neste ano de 2022.

A boa notícia da instalação de um 

posto de atendimento do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) na 

Subseção do Gama e Santa Maria, que 

a Seccional divulga neste começo 

de 2023, é um destaque dentre 

muitos outros que são significativos 

UM ANO DE CONQUISTAS  
E MOMENTOS HISTÓRICOS  
EM TODO  O DF

Inauguração da nova sede da Subseção de Brazlândia (Foto: Valter Zica)
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resultados do primeiro ano da gestão 

das atuais diretorias da OAB/DF, 

CAADF, ESA/DF e FAJ, juntamente 

às presidências e diretorias das 

Subseções. Saiba mais sobre essa 

conquista aqui.

Retrospectiva:  Logo em janeiro de 

2022, tivemos a entrega da nova 

sede da Subseção de Brazlândia, 

que ocorreu juntamente com a 

cerimônia de posse dos diretores, 

completando, assim, a entrega de 

todas as treze subseções da OAB/

DF com sede própria. Confira aqui 

a matéria sobre a nova sede de 

Brazlândia.

Lembrando que o ano de 2022 

abriu com essa e fechou com obras 

em andamento na Subseção de 

Taguatinga. A OAB/DF já firmou, 

juntamente com a CAADF, contratos 

para erguer novas sedes em 

Samambaia e Núcleo Bandeirante a 

serem entregues em 2023.

Momentos históricos: No final do 

mês de janeiro, aconteceu o 1º Colégio 

de Presidentes das Subseções, 

encontro marcado pelo reforço da 

autonomia de cada subseção e pelo 

alinhamento de objetivos. A diretoria 

da Seccional participou, fazendo 

história, pois foi a primeira vez que a 

OAB/DF promoveu esse encontro em 

uma Subseção: Gama e Santa Maria. 

Confira aqui a matéria.

Retrospectiva OAB/DF 2022 75

https://oabdf.org.br/noticias/subsecao-do-gama-e-santa-maria-tera-posto-do-inss-para-atendimento-exclusivo-a-advocacia/
https://oabdf.org.br/noticias/oab-df-inaugura-a-nova-sede-da-subsecao-de-brazlandia-e-da-posse-a-sua-diretoria/
https://oabdf.org.br/noticias/diretoria-da-oab-df-e-colegio-de-presidentes-das-subsecoes-realizam-1a-reuniao-do-ano/


Em agosto, o presidente nacional da 

OAB, Beto Simonetti, lançou o projeto 

de interiorização da Ordem em todo 

o País com a inauguração das obras 

de revitalização da Subseção de 

Taguatinga.  Na ocasião, Simonetti 

destacou que a interiorização da 

advocacia é iminente e que os 

profissionais interioranos do Brasil 

não podem esperar. Recorde.

Mulher em destaque: A Comissão 

da Mulher Advogada da OAB/DF, 

aliada da Comissão Nacional da 

Mulher Advogada (CMA), fortaleceu 

a campanha de âmbito nacional 

“Advocacia sem assédio”, começando 

por evento em Gama e Santa Maria. 

Veja aqui e em Sobradinho: Confira .

Taguatinga, também, se mobilizou 

por uma programação durante todo o 

mês da Mulher, promovendo eventos 

gratuitos, mediante a doação 

de 1 pacote de absorvente, a ser 

destinado à população vulnerável. 

Lembre aqui como foi.

Encontro de presidentes das Subseções
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E por meio de suas comissões de 

Combate à Violência Doméstica, da 

Mulher Advogada e de Prerrogativas, 

lançou a cartilha “Violência 

Doméstica: como identificar e 

buscar ajuda”. Saiba mais, aqui.

Na campanha “Dignidade Menstrual”, 

a Comissão de Ciências Criminais da 

Subseção de Águas Claras entregou 

20 mil absorventes à Rede Solidária 

Anjos do Amanhã, programa de 

voluntariado da Vara da Infância 

e da Juventude do DF (VIJ-DF) e 

ao Presídio Feminino do Distrito 

Federal e para a comunidade do Sol 

Nascente. Leia a matéria completa.

Já a Subseção de São Sebastião, 

por meio de sua Comissão da Mulher 

Advogada, promoveu a palestra 

“Lei Maria da Penha para Meninas e 

Mulheres”, voltada para sociedade 

civil da região, especialmente 

estudantes de escolas e faculdades. 

O evento aconteceu no Instituto 

Federal de Brasília (IFB), campus São 

Sebastião. Recorde.

Lançamento da cartilha “Violência Doméstica: como identificar e buscar ajuda”
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Apoio à advocacia iniciante: A 

Subseção de Sobradinho promoveu 

um workshop sobre a profissão de 

advogado aos jovens profissionais 

da advocacia e aos estudantes de 

direito de Sobradinho. O evento 

foi organizado pela Comissão da 

Advocacia Jovem e Iniciante de 

Sobradinho e aconteceu no auditório 

da Faculdades Uniprojeção, com a 

presença do presidente da Seccional, 

Délio Lins e Silva Jr.

Empreendedorismo na advocacia 

foi tema de palestra promovida pela 

Subseção do Núcleo Bandeirante. 

Ali se tratou de: marketing, 

técnicas de venda, precificação, 

gestão, desenvolvimento pessoal e 

profissional, dentre outros temas. 

Lembre-se.

Samambaia, por meio da Escola 

de Prerrogativas, ofereceu uma 

programação inédita, totalmente 

voltada à formação acerca das 

prerrogativas da profissão. Recorde.

Como ser membro de uma Comissão 

da OAB? A Subseção de Taguatinga 

organizou e realizou o 1º Seminário de 

Formação de Membros. Saiba mais.

Solidariedade: A Subseção de 

Taguatinga realizou a 1ª Sessão do 

seu Conselho em fevereiro. Estiveram 

presentes os membros da diretoria e 

os conselheiros subseccionais, que 

discutiram assuntos como a criação 

de mais de 40 comissões temáticas, 

posse das respectivas diretorias e 

Palestra: Empreendedorismo na advocacia
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prestação de contas sobre a campanha 

de arrecadação para as famílias do 

prédio que desabou em Taguatinga 

em janeiro de 2022.  Leia mais.

Outro destaque na atenção à 

população foi a iniciativa de promover 

a sua campanha do agasalho. 

Recordado que tivemos outra 

campanha do agasalho realizada 

pela Subseção do Guará.

Ação Candanga: Mais um destaque 

do ano veio da parceria entre a 

Fundação de Assistência Judiciária 

(FAJ) da Seccional do Distrito 

Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB/DF) com a Subseção 

do Núcleo Bandeirante, em março. 

Participaram da Ação Candanga 

Social, atividade promovida pelo 

Governo do Distrito Federal por 

meio da Administração Regional da 

Candangolândia. Foram realizados 

atendimentos à comunidade carente 

da Candangolândia. No total, 38 

pessoas receberam apoio nas áreas 

de Direito Previdenciário, Direito 

de Família e violência doméstica. 

Recorde.

Outra oferta à população de 

assistência jurídica gratuita 

aconteceu por meio da Subseção 

de São Sebastião apoiando a 

Administração Regional. Veja mais aqui.

Um dos mais lamentáveis episódios 

noticiados em 2022, sobre violação 

Diretoria da Subseção do Núcleo Bandeirante na 
Ação Candanga Social
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dos Direitos Humanos, foi a denúncia 

de que estudantes da escola pública 

“Centro Educacional 03 de Planaltina/

DF” estariam sendo “carimbados” 

por um professor da escola, para 

não repetirem a merenda escolar. 

Prontamente, a Comissão de Direito 

Humanos da Subseção de Planaltina 

manifestou-se por meio de nota 

pública, peticionando ao Ministério 

Público do Distrito Federal e 

Territórios (MPDFT) e à Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito 

Federal os fatos e pedindo a abertura 

de investigações. Leia mais.

Festividades: A Subseção do 

Riacho Fundo I e II e Recanto das 

Emas promoveu a Páscoa Solidária, 

uma ação com organização de 

suas Comissões de Cultura, Lazer 

e Esporte; Empreendedorismo e 

Mutirão e Assistência Social da 

Subseção do Riacho Fundo I e II e 

Recanto das Ema. Veja a campanha.

São Sebastião e Brazlândia organizam 

suas Festas Juninas, convidando 

a advocacia e a comunidade à 

participação. Veja mais aqui e  aqui.

Fechando 2022, tivemos o Natal 

Solidário da Subseção do Paranoá 

e Itapoã. Veja aqui. E a Subseção de 

Gama e Santa Maria organizou o Baile 

de Gala, ocasião para estimular e 

estreitar laços entre as Subseções e 

a Seccional, fortalecendo a advocacia 

e celebrando mais um ano de muito 

trabalho e realizações. Leia mais.

Foi tudo isso e muitas ações e 

eventos mais. Um ano pleno de 

atividades da advocacia em todo o 

Distrito Federal.
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FAJ
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Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Donec 

ut sollicitudin quam, congue 

pretium purus. Pellentesque laoreet 

fermentum metus, vel tempor 

odio molestie at. Nulla imperdiet 

vestibulum lacus, in eleifend nibh 

viverra eu. Integer consequat sapien 

non nibh interdum efficitur.

LOREM IPSUM

Lorem Ipsum

Retrospectiva OAB/DF 2022 82



DIRETORIA
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 Diretoria: 

Presidente- Délio Lins e Silva Júnior

Vice-Presidente- Lenda Tariana 

Secretário-Geral- Paulo Maurício Siqueira

Secretária-Geral Adjunta- Roberta Queiroz

Diretor Tesoureiro- Rafael Martins

Diretor de Prerrogativas- Newton Rubens

Diretora de Comunicação- Raquel Cândido

Diretor de Tecnologia- Fernando Abdala

Diretora de Igualdade Racial e Social- Lívia Caldas 

Diretoria da OAB/DF  (Foto: Eduardo Braz)
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