
Ordem dos Advogados do Brasil 

Segao do Esplrito Santo 

12a Subsegao de Sao Mateus

EDITAL DE INSCRI?AO EXTRAORDINARIA PARA O EXERGIGiO DO MUNUS 
DE ADVOGADO DATIVO - NO AMBITO DA 12a SUBSEGAO - 3 VARA DE 

FAMILIA E la VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO MATEUS E INICIAIS
EM CONCEIGAO DA BARRA.

A 12a Subse?ao Ordem dos Advogados do Estado do Espirito Santo, nos term os da 
Resolucao n° 03 de 11 de fevereiro de 2021, bem como pelo art. 44 e 'nciso I do art 
58 da Lei n° 8 906/1994, regulamentados pelos arts. 44 e mciso II do art. 75 
Regilmento Lral do Esia.ol da Advocaci. e da OAB, do art <la Rasolutao n 

032/2018 do Tribunal de Justiga do Estado do Espirito Santo e do art. 5 , §2 , da Le
n° 1.060/50, por sua Presidente, tornar publica a ab®rtura .do .p.raz0NP®^omarCA 
dos advogados interessados em exercer o munus de advogado dativo NA COMARCA 
DE SAO MATEUS E CONCEigAO DA BARRA do Poder Judiciano do Estado do 
Espirito Santo, observadas as normas deste Edital e das refendas Leis.

Capitulo I DAS INSCRIBES

SSSiSSSSS-SHS!?2
Artigo 2°: As inscrigoes serao realizadas nas listas disponibilizadas pela 12a 
subsegao em seus referidos sitios eletronicos e no site oficial da OAB/ES.

si°- Devera ser observado no ato de inscrigao o preenchimento do campo sobre o 
interesse em compor a listagem de advogados dativos plantonistas e para atuarem
em plenario de Juri.

S2°: Devera ser observado no ato de inscrigao o preenchimento do campo sobre a 
Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais, visto que, as listas com mformagoes 
pessoais (Nome complete, numero de inscrigao na OAB/ES e Cadastre de Pessoa 
Fisica) serao compartilhadas junto ao Tribunal de Justiga do Espirito Santo e a lista 
Geral de inscrigao sera publicada com os dados pessoais (nome complete e numero 
de inscrigao da OAB/ES) no site oficial da OAB/ES e Instagram da 12 Subsegao
(oabesl2subsecao), no link https://www.instaqram.eom/oabe5l2subseca.o/

cadastro de advogados dativos deste edital sera 
de Sao Mateus e

Artigo 3°: As inscrigoes no 
apenas para as comarcas 
exclusivamente para as indicagoes descritas no titulo.

Conceigao da Barra-

Artigo 4°: As inscribes serao deferidas segundo o criterio cronologico de inscrigao, 
ou seja, serao deferidas as inscrigoes que forem realizadas durante o penodo descrito 

art 1°, pelo link https://fQrms.ale/SkvBUeMf6iYvonQAA-no

https://www.instaqra
https://fQrms.ale/SkvBUeMf6iY


Paraarafo unico- A inscrigao nos quadros de dativo nao fomenta obrigatoria 
convocaS ou nomeagao, devendo-se observar a ordem de chamamento e as 

demais regras atinentes.
forem realizadas nosArtiqo 5°: Em se tratando das inscrigoes definitivas que hpci-p pdital

quadros da Ordem dos Advogados do Brasil apos o P^^^'^^'^f^inhado 
dPVPr-se-a aoresentar pedido via sistema eletromco da OAB/ES, a ser encaminnaou
a Subsecao que abranja a circunscrigao do(s) Municipio(s)/da(s) Comarca(s) 
fnteresse competLo l analise de viabilidade de alteragao da Hsta ongmana pe^ 
Subsegio desTinataria, hipotese em que, se deferida, a inscrigao sera langada ao f,m

da lista, no estado em que se encontrar.

Capitulo II

DO TERMO DE COMPROMETIMENTO

: Os(as) advogados(as^que^pro«derem^cornea

titulo, deverao assinalar o
Artigo 6°
do munus de dativos para as
exclusivamente para as indicagoes descritas no
termo de compromisso presente na inscrigao.

campo especifico no§ic>: Devera o(a) advogado(a) inscrito(a) assinalar em 
momento do cadastro o aceite do termo de compromisso.

Artigo 7°: Nas hipoteses em que o(a) advogado(a) nao 
do termo de compromisso, proceder-se-a com a sua 
para advogados dativos.

assinalar o campo especifico 
exclusao da lista de inscritos

Capitulo III DAS IMPUGNAgOES

Artiqo 8°: As listas de inscritos serao disponibilizadas no
podendo ser impugnadas, de forma fundamentada, devendo a ^
M -mail: riativos.oabesl2(Q)qmail.corp, ate as 18h do dia

dia 13 de maio de 2022

encaminhada para o e , .
16/05/2022 sob pena de indeferimento liminar da impugnagao.

ou aos criterios utilizados, observadas as diretnzes desta resolugao e dos atos
proprios publicados pela Administragao Publica. .-.a c k
Artigo 10: As impugnagoes serao decididas pela Presidente da l2a Subsegao, em 
unica e ultima instancia. Decididas as impugnagoes as listas defimtiv/as serao 
publicadas Instagram da 12^ Subsegao e sala da OAB no forum de Sao Mateus e 
Conceigao da Barra e remetidas aos respectivos Juizes e Presidencia do TJ/ES, nos 
moldes do que estabelece a Resolugao 032/2018 do Egregio Tribunal de Justiga do
Estado do Espirito Santo.

Capitulo IV

DAS DISPOSI^OES GERAIS ^ ^
Artiqo 11: O requerimento de inscrigao no cadastro de advogados dativos do Estado
do Espirito Santo importa em conhecimento e concordancia com os termos da 
Resolugao n° 032/2018 do Tribunal de Justiga do Espirito Santo, na Resolugao n 03



de 05 de maio de 2022 e na portaria 02 de 08 de mango de 2022 editada pelo 
Magistrado Leandro Cunha Bernardes da Silveira.
Artigo 12: A lista com o cadastro dos advogados dativos para da comarca de Sao 
Mateus e Conceigao da Barra - Extraordinaria sera encaminhada ao Presidente do 
Tribunal de Justiga, para os fins do art. 2° da Resolugao 032/2018 do Tribunal de 
Justiga do Estado do Espfrito Santo.
Artigo 13: Os casos omissos serao resolvidos pelo Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Segao do Espirito Santo e/ou pela Presidente da 12a 

Subcessao.

teus/ES, 06/05/2022.
t

ista

Sao

L^Livia
Presidgffte da l4a Subsegao

rcelos

ANEXO I

CRONOGRAMA

DIVULGACAO DO EDITAL
INSCRigOES 

DIVULGACAO DA LISTA 
IMPUGNAgOES 

LISTA FINAL 
ENVIO AS VARAS

09/05 A 11/05 
13/05/2022 
16/05/2022 
18/05/2022 
19/05/2022


