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Ofício n. 041/2021-GPR.                     
Brasília, 12 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 
 
Ao Exmo. Sr. 
Diretor-Presidente Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior  
Autoridade Nacional de Proteção de Dados  ANPD 
Brasília - DF 
 
 
 
Assunto: Indicação de Representante. OAB. Conselho Nacional de Proteção de Dados 
Pessoais e da Privacidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Biênio 
2021/2022. 

 
Senhor Diretor-Presidente. 
 

 
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, inscrito 

no CNPJ sob o n. 33.205.451/0001-14, com sede no Setor de Autarquias Sul, Quadra 5, Lote 1, 
Bl c  M , CEP 70070-939, Brasília/DF, neste ato representado pelo Presidente Felipe de 
Santa Cruz Oliveira Scaletsky, advogado inscrito na OAB/RJ sob o n. nº 095573, informa a 
indicação do advogado e Conselheiro Federal desta Instituição Rodrigo Badaró Almeida de 
Castro (RG.: M-7.918.367-SSP/MG; CPF: 916.853.466-34; endereço: SHS Quadra 6 
Conjunto A Bloco C, Asa Sul, Brasília/DF; Cep.: 70316-109; contatos: 61 3035-1616 e  
61 99279-9423; e-mail: badaro@azevedosette.com.br), como Conselheiro indicado para 
compor o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade da Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados, na qualidade de  representante desta Entidade, em cumprimento 
ao que dispõe o Edital 01/2021, de 03 de fevereiro de 2021, edição 24, Seção 3. 

 
Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e distinta consideração. 
 

Atenciosamente,  
 
 

Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky 
Presidente do Conselho Federal da OAB. 
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RELATÓRIO  
 

Demonstração das características da entidade, evidenciando sua atuação 
comprovada em proteção de dados pessoais e sua caracterização como 
organização da sociedade civil 
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O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e a atuação do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), das Seccionais, das Subseções e das 

Comissões da OAB, com vistas a demonstrar as características da Entidade, evidenciando sua 

atuação comprovada em proteção de dados pessoais e caracterização como organização da 

sociedade civil. 
 
 

Nesse sentido, destaca-se que o trabalho desenvolvido e a atuação dos Membros do 

CFOAB, dos Conselhos Seccionais, das Subseções e das Comissões da OAB, em todos os Estados 

da Federação é definido pelo Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/941) e especificamente 

o Art. 44, I, do Estatuto da Advocacia estabelece:  
 

³Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de 
personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade: 
I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os 
direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida 
administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições 
jurídicas [...]´ 

.  
 

Assim, o Conselho Federal da OAB criou em 25 de março de 2019 por meio da 

Portaria 307/2019 a Comissão Especial de Proteção de Dados, para a gestão 2019 a 2022 bem como 

foram nomeados(as) representantes dos Conselhos Seccionais da OAB de vários Estados da 

Federação, em seguida passo a descrever algumas atividades desenvolvidas e a atuação da OAB. 
 

OAB Nacional realizou em 6 de junho de 2019, o seminário sobre a Implementação 

da Lei Geral de Proteção de Dados ± Desafios e Perspectivas, O evento foi uma promoção conjunta 

da Comissão Especial de Proteção de Dados e da Escola Nacional de Advocacia (ENA), e contou 

com a participação do Diretor-Geral da Esa Nacional, Ronnie Preuss Duarte, o Presidente da 

Comissão Especial de Proteção de Dados, Flávio Unes, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Ministro-Conselheiro da delegação da União Europeia no 

Brasil, Carlos Oliveira, a Consultora da Coordenação de Tecnologia da Inovação da OAB Nacional, 

Ana Amélia Mena Barreto e o Conselheiro Federal Rodrigo Badaró (DF), o objetivo do evento foi 

construir uma pauta propositiva para a advocacia e a sociedade, no tocante à proteção de dados 
 

1 https://www.oab.org.br/publicacoes/AbrirPDF?LivroId=0000002837  
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previsto na Lei n. 13.709, de 14/08/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD), novo 

conjunto normativo que grande parte dos operadores jurídicos e dos gestores ainda desconhece.2 
 

Em realizou no dia 14 de agosto de 2019 a Comissão Especial de Proteção de Dados 

do Conselho Federal da OAB em parceria com a prefeitura de São Paulo/SP realizou o evento "Os 

Desafios de Implementação da Lei Geral de Dados". O evento assumiu o desafio de colocar em 

pauta o tema, especialmente considerando que em um ano a norma entraria em plena vigência e iria 

prevê duras sanções.3 
 

A OAB Nacional em 19 de abril de 2020, ingressou no Supremo Tribunal Federal 

(STF) com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6387) e pedido de medida liminar para 

suspender imediatamente a eficácia da integralidade Medida Provisória (MP 954/2020), publicada 

pela Presidência da República, que dispõe sobre o compartilhamento de dados das empresas de 

telecomunicações com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), durante a pandemia 

do coronavírus. A OAB entendeu que a MP:  
 determinava a violação dos dados sigilosos, inclusive o telefônico, de todos os brasileiros; 
informa o genérico e impreciso escopo de produzir estatística oficial, realizando entrevistas 
em caráter não presencial no âmbito de pesquisas domiciliares; determina a guarda dos 
dados no âmbito da Fundação IBGE, sem o controle por parte do Judiciário, do Ministério 
Público ou de órgãos da sociedade civil; não apresenta com precisão qual a finalidade de 
utilização dos dados, quais e que tipo de pesquisas serão realizadas, com que frequência ou 
para qual objetivo; não apresenta as razões de urgência e relevância da medida; não 
apresenta a necessidade da pesquisa e, portanto, a justificativa do compartilhamento de 
dados; não apresenta o mecanismo de segurança para minimizar o risco de acesso e o uso 
indevido dos dados; trata do relatório de impacto após o uso dos dados e não previamente 
ao compartilhamento, impedindo a avaliação efetiva dos riscos; e não informava porque 
esses dados são indispensáveis à realização da aludida pesquisa estatística .4 

 

Os Diretores da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), os 

membros do Comitê da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) se reuniram com os 

 
2 https://www.oab.org.br/noticia/57269/especialistas-debatem-na-oab-a-implementacao-da-lei-geral-de-protecao-
de-dados?argumentoPesquisa=prote%C3%A7%C3%A3o%20de%20dados%20pessoais  
3 https://www.oab.org.br/noticia/57386/comissao-promove-evento-para-discutir-desafios-de-implementacao-da-lei-
geral-de-dados?argumentoPesquisa=prote%C3%A7%C3%A3o%20de%20dados%20pessoais  
4 https://www.oab.org.br/noticia/58071/oab-ingressa-no-stf-pela-inconstitucionalidade-da-mp-que-promove-quebra-
de-sigilo-de-dados-telefonicos?argumentoPesquisa=prote%C3%A7%C3%A3o%20de%20dados%20pessoais  
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funcionários da OAB-PB, no dia 07/08/2020, para um treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais LGPD (Lei n 13.709/2018).5 
 

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ± Seccional Mato Grosso 

(OAB-MT), aprovou a criação da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade, no dia 28 de 

agosto de 2020, levando em consideração a recente vigência da Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) ou Lei nº 13.709/2018 e que as leis de proteção de dados e privacidade que já existentes há 

décadas em outros países, passam a ser requisitos obrigatórios de boas práticas e transparência.6 
 

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão de 

Direito Digital, Inovação e Tecnologia lançou em 25 de setembro de 2020 a Cartilha Lei Geral de 

Proteção de Dados ± ³[O que a sociedade precisa saber?] – A publicação traz em seu conteúdo 

uma linha do tempo do surgimento da LGPD, os princípios e fundamentos, os direitos e 

obrigações, uma abordagem sobre a titularidade de dados pessoais e dos agentes de tratamento de 

dados, fala sobre os primeiros passos para a implementação da legislação, sobre a fiscalização e 

penalidades, a lei como um diferencial competitivo, e traz ainda um vocabulário simplificado.´7 
 

Em 27 de outubro de 2020, o Conselho Federal da OAB disponibilizou na Biblioteca 

Digital duas novas publicações8 sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As obras são de 

autoria da advogada e consultora jurídica em Direito Digital e Proteção de Dados, Ana Amélia 

Menna Barreto, que integrante da Comissão de Proteção de Dados e da Coordenação de Direito e 

Inovação do Conselho Federal da OAB, com o título de "Lei Geral de Proteção de dados pessoais 

Sistematizada" um estudo da legislação e trata do direito à privacidade, redes sociais e outro 

específico sobre a "Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei 13.709/2018´, em formato de 

cartilha, que apresenta os conceitos básicos do novo marco legal de proteção de dados e privacidade 

no Brasil e tem como objetivo demonstrar a importância de sua aplicação pela advocacia.9 

 
5 https://portal.oabpb.org.br/2020/08/funcionarios-da-oab-pb-serao-treinados-para-atender-a-lei-geral-de-protecao-
de-dados-pessoais/  
6 https://www.oabmt.org.br/noticia/16959/criacao-da-comissao-de-protecao-de-dados-e-privacidade-e-aprovada-
por-conselho-da-oab-mt  
7 https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/25/oab-se-lanca-cartilha-sobre-a-lei-geral-de-protecao-de-dados/  
8 https://www.oab.org.br/biblioteca-digital/publicacoes  
9 https://www.oab.org.br/noticia/58501/lei-geral-de-protecao-de-dados-e-tema-de-livros-adicionados-a-biblioteca-
digital-da-oab?argumentoPesquisa=Lei%20Geral%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20de%20Dados  
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Em 28 de janeiro de 2021 o Conselho Federal da OAB enviou, um ofício à 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) no qual requereu a adoção imediata de medidas 

para a apuração do vazamento de listas com dados de mais de 200 milhões de brasileiros. No ofício, 

a OAB alertou para o fato de que as bases de dados contendo informações cadastrais de cidadãos 

brasileiros estão sendo oferecidas gratuitamente em um f rum obscuro da internet e incluem 

dezenas de informações pessoais, desde dados cadastrais, até informações econômicas, fiscais, 

previdenciárias, perfis em redes sociais, escore de crédito e fotografia pessoal . Para a Ordem, o 

vazamento submete praticamente toda a população brasileira a um cenário de grave risco pessoal e 

irreparável violação à privacidade e precisa ser investigado a fundo pelas autoridades competentes , 

em particular a ANPD. A OAB também ressaltou que ao tempo em que a lei estabelece aos 

agentes de tratamento o dever de zelar pela proteção dos dados pessoais, também lhes impõe a 

responsabilização decorrente do tratamento irregular e do dano causado ao cidadão titular dos 

dados 10. 
 

Ademais é importante registrar que além dessas atividades, existem trabalhos 

permanentes sobre o tema proteção de dados pessoais em andamento no CFOAB e em todas as 

Seccionais, Subseção e Comissões além disso, são promovidos cursos de capacitação profissional 

sobre Lei Geral de Proteção de Dados  entendendo e implementando  ofertado pela Escola 

Superior de Advocacia Nacional (ESA Nacional), disponível para toda a Advocacia11.  
 

Posto isso, ressalta-se que o Conselho Federal da OAB (CFOAB), preenche todos os 

requisitos constantes no Edital n. 1, de 3 de fevereiro de 2021, para ocupar uma das 3 (três) vagas 

disponíveis no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade da Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados. 
 

Brasília, 10 de fevereiro de 2021. 
 

 

 

Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky 
 Presidente do Conselho Federal da OAB 
 

10 https://www.oab.org.br/noticia/58654/oab-requer-a-anpd-apuracao-sobre-vazamento-de-dados-de-mais-de-200-
milhoes-brasileiros?argumentoPesquisa=Lei%20Geral%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20de%20Dados  
11 https://esa.oab.org.br/home/course/lei-geral-de-proteo-de-dados-entendendo-e-implementando/15   
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'LUHLWR 3~EOLFR� $R (VWDGR 7XGR� DRV &LGDGmRV R 5LJRU GD /HL �'H,5H\ -XULGLFD�  �������

$ 9HUGDGH VREUH D -XVWLoD �-RPDO GH %UDVtOLD� ² ����������

%UDVLO� XPD 'LWDGXUD /HJDO �-RUQDO GH %UDVtOLD� ² ����������

%UDGR GH XPD *HUDomR �-RUQDO GH %UDVtOLD� ² ����������

&RQVWUXomR &LYLO H 0RUDGLD QR (QWRUQR H QR ') �-RUQDO 2 &RUUHLR %UDVLOLHQVH� ² ����������

,QVHJXUDQoD -XULGLFD �-RPDO GH %UDVtOLD� ² ��������@ @

03')7 H D *HVWmR *RYHUQDPHQWDO �VLWH H UHYLVWD 2$%� ² ��������@ @

0RWLYRV SDUD VH 3UHRFXSDU� $ ,QVHJXUDQoD -XUtGLFD H &UHVFLPHQWR (FRQ{PLFR GR 3DtV �-RPDO 2 &RUUHLR

%UDVLOLHQVH � 5(9,67$ &2168/(;� ² ����������

2 $SDJmR QD &RQVWUXomR &tYHO GR 'LVWULWR )HGHUDO �-RUQDO &255(,2 %5$6,/,(16(� ² ����������

/HL GH $FHVVR D ,QIRUPDomR �&21-85� ² ����������

3RVWXUD GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR HP UHODomR D 2$% HYROXLX �&21-85� ² ����������

0DLV GR 0HVPR� -XGLFLiULR QD 3HUVSHFWLYD GH VH *DQKDU 'LQKHLUR )iFLO �&RUUHLR %UD]LOLHQVH� ²

����������

$ +RUD H 9H] GD 2$% �-RUQDO &RUUHLR %UDVLOLHQVH� ² ����������

$GYRFDFLD &RQWUD D &RUUXSomR �-RUQDO GH %UDVLOLD� ² ,O��������

8%(5 ² $ OLEHUGDGH FRP OHJDOLGDGH H DV QRYDV WHFQRORJLDV �&RUUHLR %UDVLOLHQVH H 5HYLVWD &RQVXOH[� ²

��������@ �

/HYLDWm 7ULEXWiULR H D 6LQD GH XP 3DtV &RQWUD R (PSUHHQGHGRULVPR �&RUUHLR %UD]LOLHQVH� ² ����������

'HVFUHGLWR GRV 3ROtWLFRV H R -XGLFLiULR �-RPDO GH %UDVtOLD� ² ����������
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� $OJXQV DVSHFWRV LQHUHQWHV DR 0LQLVWpULR 3~EOLFR H j 2UGHP GRV $GYRJDGRV GR %UDVLO �&21-85� ²

��´ ������

&ULVH HQWUH RV 3RGHUHV� 'H 0DUVKDO D 6REUDO 3LQWR �&RUUHLR %UDVLOLHQVH� ² ����������

3URJUDPDV GH ,QWHJULGDGH H R 3UREOHPD &XOWXUDO GR %UDVLOHLUR �&RUUHLR %UD]LOLHQVH� 
 ����������
-F 68, 2$% H D � (QVDLR VREUH &HJXHLUD �&RUUHLR %UDVLOLHQVH� � ����������

&RPSOLDQFH ,PS}H 'HVDILRV DV (PSUHVDV �&RUUHLR %UDVLOLHQVH� ² ����������

2 ,&06 GRV &RPEXVWtYHLV H � &RQWR GR 9LJiULR �&RUUHLR %UD]LOLHQVH� ² ����������

2EULJDWRULGDGH QR ') � ÈUHD HP $VFHQVmR �&RUUHLR %UD]LOLHQVH� ² ����������

$ %VDWLOKD� RV PLWRV� R 67) H D VXSRVWD UXSWXUD GHPRFUDWLFD �&RUUHLR %UD]LOLHQVH� ² ����������

$ 8OWLPD )ORU GR /DFLR �&RUUHLR %UD]LOLHQVH� ² ����������

$ /HL GH 3URWHomR GH 'DGRV H R :KDWVDSS �-RUQDO 2 */2%2� ² IHYHUHLUR�����

3$57,&,3$d2(0 2%5$6 /,7(5È5,$6�3$/(675$6� H %$1&$ '( &21&8562�

,� 3DOHVWUDQWH ² &5,0(6 (/(7521,&26 � QR (QFRQWUR ² 6ROXo}HV 3~EOLFDV ² �0LQLVWpULR GR
3ODQHMDPHQWR��

3DUWLFLSDomR QD ;;, &RQIHUHQFLD 1DFLRQDO GRV $GYRJDGRV� WHQGR UHODWDGR H SUHVLGLGR R 3DLQHO� $
'HIHVD GRV 'LUHLWRV 'LIXVRV� &ROHWLYRV H ,QGLYLGXDLV +RPRJrQHRV�

0HPEUR GD %DQFD ([DPLGRUD GR &RQFXUVR 3~EOLFR GH 3URYDV H 7tWXORV SDUD R FDUJR GH 3URFXUDGRU GD
)D]HQGD 1DFLRQDO �SRUWDULD�&$6$*8 ���������

&DStWXOR 'LUHLWR H ,QRYDomR ² /LYUR ² ',5(,72 &217(325$1(2 ² ,129$d2 ( 2 ',5(,72
�&$6752� ������

(G� )RUXPB ² 'LUHLWR &LYLO ² 6RFLHGDGH GH $GYRJDGRV ² 3523$*$1'$ ( 38%/,&,'$'(�
/,0,7$d2(6� $'92*$'2 ( 62&,('$'( '( $'92*$'26� (92/8&$2 '$6 0,',$6
62&,$,6� 5('(6 62&,$,6� '(61&(66,'$'( '( $/7(5$&$2 �&$6752� ������

3DOHVWUDQWH B (YHQWR &$)e &20 6Ï&,2 � ,QVWLWXWR %UDVLOLHQVH GH 'LUHLWR 3XEOLFR B ,'3�

3DOHVWUDQWH² (YHQWR '(6$),26 ( (675$7e*,$6 '( 68&(662 1$ 129$ $'92&$&,$ �

0HGLDGRU QR 6HPLQiULR 2$% 1$&,2,1$/² $GHTXHomR j /(, *(5$/ '( 3527(d2 '( '$'26
�/*3'��

3DUWLFLSDomR QR HYHQWR 2$%�') � ,QFOXVmR 'LJLWDO ² $FHVVLELOLGDGH H ,QFOXVmR 'LJLWDO�

�3DUWLFLSDomR GR &ROyTXLR ² ,QWHUIDFHV HQWUH 3URFHVVR H &RQVWLWXLomR � 5(&/$0$d2�
35(&('(17(6 H 02'8$&2 ² $VVRFLDomR %UDVOLHQVH GH 3URFHVVR &LYLO �$%3&��

� 0HGLDGRU QR HYHQWR 2$%�') ² ,PSDFWRV GD 1RYD /HL GH &RPSOLDQFH GR 'LVWQLWR )HGHUDO SDUD
)RUQHFHGRUHV GR *RYHUQR 'LVWULWDO�

� 3DUWLFLSDomR GR /LYUR ³$ 129$ $'92&$&,$� �

� 'HEDWHGRU 2$% 1$&,21$/ ² &RPSOLDQFH QD $PHULFD /DWLQD�

� 3DOHVWUDQWH ² ; &RQIHUHQFLD GD 2$%�') ² )XWXUR GD $GYRFDFLD &RUSRUDWLYD 3yV 3DQGHPLD

� , &RQJUHVVR 'LJLWDO ² 2$% 1DFLRQDO ² 3DOHVWUDQWH ² *HVWmR� (PSUHHQGHGRULVPR H ,QRYDomR QD
$GYRFDFLD 3yV &RYLG�
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��� $*8 ² $GYRFDFLD *HUDO GD 8QLmR H $-8)( �$VVRFLDomR GRV -XL]HV )HGHUDLV� ² 3DOHVWUDQWH H
2UJDQL]DGRU ² 'HEDWH -XOJDPHQWRV 9LUWXDLV H JDUDQWLD GH DFHVVR D -XVWLoD

��� (6$�2$% 1$&,21$/ ² 2V GHVDILRV GR QRYR 0DUFR /HJDO GH 6DQHDPHQWR %iVLFR ² 0HGLDGRU

O�� :(%O1$5 ² &RQVHOKR 1DFLRQDO GH -XVWLoD �&1-� D 3URSRVWD GD /HL *HUDO GH &XVWDV GR &1- ²

3DOHVWUDQWH QR 3DLQHO� )XQGDPHQWRV -XUtGLFRV GD 3URSRVWD�

��� $1'(6 ² $VVRFLDomR 1DFLRQDO GRV 'HVHPEDUJDGRUHV ² 3DOHVWUDQWH QR (YHQWR ² 3527(d2 '(
'$'26 ( 2 -8',&,È5,2�

0('$/+$6�

0HGDOKD 'RQ -RmR 9O ² -XVWLoD 0LOLWDU 8QLmR
0HGDOKD 'UDJRHV GD ,QFRQWLGHQFLD ² ([HUFLWR %UDVLOHLUR
0HGDOKD 6REUDO 3LQWR ² $FDGHPLD %UDVLOHLUD GH &LrQFLD� +LVWyULD H /LWHUDWXUD FRP SDUWLFLSDomR GR 6XSHULRU

7ULEXQDO GH -XVWLoD ² 67-�
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'	&/$5$d2'(:$9$*$'(:00RFRQVDQRPDRPRH
:RPHPSHVVRXVVPPYPRPV

²1RPHGRFj0tGDKX5RGUOJR%jGKUyKKHtGDGH&DV�P

�1�GRFPPDDVDP
R1
GDOGHQXGDGH�ÏUJkRH[SHGLGRF FD]D�$

ZZZ�ZZPPPPZRFPPD0	PPVDPPHPPPPDPPXPRPDPKGDGHFZXPPPPGDPSPZojRGHGDGRVPE�PPTZ
/1kRSPQYNPXEVWTXHSRP:D::GRPTZPTXPPH0PPRPGFEGRPDQGDPPVPGDZQ�PDGHOHHPDEGHP
DQmRPPPURGRFPOpFDPUGDOPPPDPVX�&*,0

DPPDPDPZPP:0GHPZZZ�ZZZPPPPPPPZPPPPPFRPXQDSRUWHUHHNRDPVZPRVOGRPDVmOQFOVR9$D/HDQ=k==GHOHHQDYHPEURGH=2O8/HL
GH$PVVDQHGRD�/U�OQFtVR0FDPEKDGR(RPRXW=6$D/HGQOm'4GHO$GHDJRVWR
GH=2%W/G*HUiGHUWHokRGH'DGRG[RPRRELMyHSPPD:ROHKDUDPDPPRSZGHPGHOEPPPPRPPEGDVPZZ
SUHVHQWH(G5DO�

'HFEP�DQ�HVZGHQWHGHTXHDKOkGDGHPSIHVPokRGHKIRPPo}HVPPP
PGDT~KDKGLGLKOPWGH%GjIHYHUGPGj]RDP:jVSHQGZDGHVSPVPVP
OHJLVODokRSHQDO�

/RFDLHGDWD %0:E²D� ,/ So ���³TX =2=
Ë³��
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Recibo Eletrônico de Protocolo - 2390194

Usuário Externo (signatário): Rodrigo Badaró Almeida de Castro
02221/A

IP utilizado: 187.32.197.61
Data e Horário: 12/02/2021 17:28:07
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 00001.000871/2021-56
Interessados:
     Rodrigo Badaró Almeida de Castro 02221/A
Protocolos dos Documentos (Número SEI):
    - Documento Principal:
       - Requerimento Ofício n. 041/2021-GPR do CFOAB 2390193

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação
dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e
na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo
responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de
acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá
alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva
responsabilidade:

a conformidade entre os dados informados e os documentos;
a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de
revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para
qualquer tipo de conferência;
a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio
Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento
pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo,
considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na
Internet do(a) Presidência da República.
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