
ESPIRIIO SANTO

RESOLU^AO N° 03 DE 04 de MAIO DE 2022.

Regulamenta os criterios para insch^ao de advoeados 
meressado5 a exercer o munus de advogado dativo

COMARfA V nFA aLFAM'UA E '' VARA CR'MINAL

MATEUS E l"ICIAIS E“
no

« EM^CE^AokTARRl E ^ ^^^^“oM^RCA'DfsS ^TEUsl

SS5~SHS£2H5“
“SsTmo! r'rTS.:;^™8 *c?rtf101*™' <" J«5* «» Btado
dativos em processes das 3a VARA df famii ia ^ ^ advo§ados para atuarem como 
SAO MATEUS E INICIAIS EM CONCEICAO DA BARRA. A CRIMINAL DA COMARCA DE

^tema^d^rod?zk)Usequenci'aclo^entreCos^adSOr 'f™ Pel° MagiStrad° resPeita- ° 

elaborada e fornedda pela 12= Subseqao da OAB/ES, cTm'pTriodTcidadTa^ua'T 1,513

P^uco, no ambito da Ordem 
regras para inscn?/o de advogados K n°rmaS qUe estabel^em as

mSs™ f^CIAIslM CON^AO dTbA^ ^ T" 7^ 

profissionais w . aos
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ORDEM DOS

ESPIRITO SANTO

pHillli—ss
prevalencia dos pnncipios estampados no artigo 37 da Constitui?ao Federal;

0lCadastro Para Programas Socials do Governo Federal 
(Cadastre Umco), regulamentado pelo Decreto n° 6.135, de 26 de iunho de 2007 
cuja execufao e de responsabilidade compartilhada entre o governo federal os 
estados, os muniepios e o Distrito Federal, e o principal instrumento do Estado 
brasileiro para a sele(;ao e a inclusao de familias de baixa renda em programas
Prooram^ r8^0 obr,gator,amente para a concessao dos beneficios do
Casa M^V da df/ T!nfa S0C,al de Energia Eldtrica, do Programa Minha
Casa Mmha Vida, da Bolsa Verde, entre outros, podendo tambem ser utilizado para
a selegao de beneficianos de programas ofertados pelos governos estaduais e 

d™ um*porta * e"tra<ii para as ,amn"s a““^"’

CONSIDERANDO as Comarcas do Espirito Santo 
implanta<;ao de Defensoria Publica,
Federal;

ConNselhnR wDr° qT n0 USr de SUaS atnbui?5es e competencias administrativas, o 
Conselho Secaonal, nos limites legais, pode editar
condutas objetivas a advocacia,
as Normas do Direito Brasileiro;

RESOLVE:

em que se verificam a ausencia da 
nos termos do artigo 134 da Constituiqao

normas que determinem 
i, e, ainda, o disposto no art. 3° da Lei de Introduqao

Espirito Santo e artigo 5°, §2°, da Lei 1.060/50. ?

§1°. Em aten?ao_ao munus publico e relevante contribuicao da advocacia dativa 
para admimstragao da justice, devera o advogado dativo atuar no processo ate sua 
conclusao, nao podendo se abster de prestar o atendimento pessoaUo assistido ou 
na sua impossibilidade, aos seus familiares.

nnlinE,Irdad° a° advoSado bativ0- n0 exercicio o munus, a cobranfa ao assistido de 
qualquer importancia a titulo de deslocamento alimentaqao, estadia e congeneres.

Artif° f • 0 advogado interessado no aceite do munus publico devera se inscrever 
listas dispomtnlizadas pela 12a Subse^ao da OAB/ES, assegurando-se assim a 

prevalence dos pnncipios estampados no artigo 37 da Constituicao Federal.
nas
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ESPIRITO SANTO

Artigo 3°. A presente resolupao sera divulgada pela 12a Subsepao da OAB/ES
Instagram, pelo

https://www.instaqram.com/oabesl2subsecan/ e pelo site oficial da OAB-ES 
Seccional, juntamente com edital para inscripao do Advogado interessado.

§1°. A convoca<;ao para inscri^ao sera feita mediante publicapao em seu perfil do 
Instagram, pelo link https://www.instaqram.com/oabesl2subsecao/ e pelo site 
oficial da OAB-ES Seccional, juntamente com o “informative de chamamento,, 
em local visivel na pagina.

§2°. E vedado, em qualquer hipotese, o cadastramento ou inscripao de que trata 
este artigo por meio diverse do previsto nessa resolupao.

Artigo 4°. Para fins da regulapao, a lista da 12a Subsepao da OAB/ES sera formada 
por advogados regularmente inscrito junto a OAB/ES..

Artigo 5°. Somente podera se inscrever o advogado que:

I - Esteja regulamente inscrito.

II • Nao tenha sofrido, nos ultimos 5 (cinco) anos, condenapao criminal 
condenapao em processo etico-disciplinar da OAB/ES;

§1 - Sera excluido da lista o advogado que supervenientemente incorrer
qualquer das hipoteses descritas nos incisos I e II, podendo a exclusao se dar pelo 
Presidente da OAB/ES ou da respectiva Subsepao.

Artigo 6°. 0 advogado que pleitear a inscripao devera providenciar, a partir do 
requerimento, e no prazo de trinta dias, a atualizapao de seus dados cadastrais 
junto a OAB/ES, sob pena de se considerar valido o ultimo cadastro realizado para 
fins de citapao e intimapao.

em
perfil doseu link

ou

em

§1 . No ato de inscripao, bastara ao advogado declarar que nao incorre em seu 
desfavor os impedimentos previstos nesta resolupao, ou em qualquer outro ato 
normative da Ordem dos Advogados do Brasil, atribuindo-se a declarapao fe 
publica, aplicando-se, por analogia, mutatis mutandis, a Lei 11.925/2009, sem 
prejuizo a fiscalizapao e analise posterior, inclusive ex officio.

§2°. Devera declarar tambem que conhece os termos desta resolupao, dos atos 
normativos que regem a Ordem dos Advogados do Brasil, da Lei 1.060/50, das 
regras de autorizapao de compartilhamento de dados a luz da Lei Geral de 
Protepao de Dados Pessoais, e dos atos normativos proprios da administrapao 
publica a que referida lista for encaminhada.
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ESPIRITO SANTO

triSt/0' A fnomea?5° de advogado para atuar como dativo 
tramite perante umdades judiciarias do Poder
advogados que estejam inscritos 

§1°. 0 advogado chamado

em processo em 
Judiciario dar-se-a em favor dos 

nos termos desta Resolupao.

sob pena de drtde3;^!laeTteai.
c/c art. 30, caput e §2°, do Codigo de kca e Disciphna da OAB

'=^S£iSSSs~-S£BS-S:
SS£=S-J~Sr~~:Codigo de Etica e Disciplina da OAB 8-906/1"4 c/c art. 30, caput e §2°, do

em

%£?22i tS&T&TZE’T* *?%!ni0 para ,0‘10 0
permitindo que a^AB/K a^^fse6odea's “ C°d'S° de E“Ca e Disc,PN™ & 04B. 
qualquer CdaCr"° ',StaS " =

§4°. Cumprida ax sra »««Rga:Disciplina da OAB 8-9°6/1994 c/c art. 30, caput e 52°, do Codigo de Etica e

Artigo 8°: E vedada a acei'tacao de
ajuizamento de acoes. Tal mister atUar COm° advo§ado dativo n«
sob pena de averiguapao pelo Tribunal de Ettae DiscipTfna!6 3 DefenSOria Pi;iblica

aSzameCXCirlmf6ef nosTaso^em'oue ' ° COm° adV0§ad° dativo

Publica naquela Serventia especificamente. ^ C°n atar a ausenc,a de Defensoria
no
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ESPIRITO SANTO

52°. Nos casos excepdonais do §1°, cabera ao ^vogado convocado para atua?ao
comunicar a Subse?ao da junsdi?ao “rresP0"’ s f,nS de COntr°le 

organizaq;ao, sob pena de configurar sanpoes etico-profissionais.

Artigo 9°. A nomea?ao disposta no artigo 8° so se fara posswel apos devida 
apurapao pelo Poder Judiciario da hipossuficiencia da parte assistida.

procedera mediante certidao obtida junto
ajuizamento da

52°. Apos devida aferi?ao pelo Poder Judiciario e constatada a hj^ficiencia o 
Juiz nomeara advogado dativo para atua^ao, obedecendo a hsta e or 
convoca^ao encaminhada pela OAB/ES.

53°. A responsabilidade pela inobservancia do procedimento avf 
da hipossuficiencia nao recaira, sob hipotese alguma, a Subsepao ou Secaonal.

Art1g0 10. Devera o advogado dativo exigir do assistido a
Progra^as^Soa^is5do'&3°ern^1Federaia(Cadartron0nli(?o)° estabelecido no Decreto n° 

6™35,de 26 de junho de 2007, salvo previa cond,?ao de h^ossuficienaa
reconhecida nos autos onde atuara.

Paraerafo unico. 0 nao atendimento pelo advogado ao disposto no caput podera 

instaSra^ pela OAB de'ploceL^n^visando aap^So do fato.

normative proprio da Administrapao Publica, no prazo nele previsto.

51° A escala de plantao de que trata a Resoluqao do Tribunal de Justiqa do Estado 
do Esoirito Santo sera elaborada para todos os dias em que houver expediente 
forense com ate 03 (tres) advogados plantonistas por unidade, levando em conta 
os dias’em que as audiencias sao realizadas, devendo a respectwa Subseqao da 
OAB-ES fiscalizar a observimeia da escala de plantao de advogados dativo , 
entrando em contato com as Unidades Judiciarias e se informando sobre a pauta

mensal de audiencias.
52° 0 advogado que nao comparecer a escala de plantao para a dual foi designado, 
sem justificativa a OAB, sera sumariamente excluido da lista elaborada por decisa 

do Presidente da OAB/ES ou da respectiva Subseqao.
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ESPIRITO SANTO

decididos pelo Presidente da Ordem dos
observancia a Lei 

nao conflitem

com os preceitos desta.

vigor na data de sua publicapao. 

Sao Mateus/ES, 04 DE MAIO de 2022.

Artigo. 13. Esta Resolupao entra em

Jvia Batista Barilos 
Presidente da 12a Subsepao da OAB/ES

Fernando Augusto Ramos 
Vice-Presidente da 12a Subsepao da OAB/ES

Luana de Matos Duarte Baleeiro
Secretaria-Geral da 12a Subsepao da OAB/ES

Rodrigo Bonomo Pereira
Secretario-Geral Adjunto da 12a Subsepao da OAB/ES

Penelope Quintao Hemerly Soares
Tesoureira da 12a Subsecao da OAB/ES
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