
PORTARIA

PORTARIA  N.º 001, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
Disciplina e torna pública a realização de correição permanente e geral

nos processos disciplinares em curso na OAB – Seccional Alagoas.

A   CORREGEDORA   DA   ORDEM   DOS   ADVOGADOS   DO
BRASIL   –   SECCIONAL   ALAGOAS,   no   uso   de   suas   atribuições
administrativas conferidas pelos incisos VI,  VIII e IX, do art..  3º e
arts. 23 e 24, do Regimento Interno da Corregedoria (Resolução nº 07/
2013),

CONSIDERANDO   o   transcurso   de  50%   (cinquenta   por   cento)  do
mandato da atual gestão da OAB/AL, visando à realização regular da
correição, com análise dos feitos e atuação conjunta no saneamento de
eventuais inconsistências nos procedimentos disciplinares;

CONSIDERANDO   o   disposto   no   princípio   da   eficiência   dos   atos
administrativos,   da   moralidade   e   da   celeridade   processual,   com
objetivo principal de não trazer surpresa aos advogados e juízes do
TED, assegurando a ampla defesa e o contraditório,

RESOLVE:

Art. 1° Instituir correição permanente nos processos disciplinares, que
consiste na verificação mensal de todos os processos paralisados há
mais de 30 (trinta) dias, visando averiguar o andamento dos mesmos e
implementar medidas cabíveis para suprir ou prevenir necessidades ou
deficiências constatadas ou de ocorrência provável.

§   1º   Serão   objeto   da   verificação   aqueles   processos   que   estiverem
inseridos  no   relatório  mensal   enviado  pelo  Sistema  de  Automação
utilizado pela OAB/AL.

§ 2º Caberá a Corregedoria verificar os processos, preencher e anexar
o   competente   relatório   da   correição   permanente,   cabendo   a
Coordenadoria da Corregedoria cobrar dos responsáveis a execução
das medidas a serem adotadas indicadas no relatório.

Art.   2º   Realizar   correição   geral   dos   processos   disciplinares,
verificando todos os processos dessa natureza em curso na OAB/AL,
visando averiguar o andamento dos mesmos e implementar medidas
cabíveis   para   suprir   ou   prevenir   necessidades   ou   deficiências
constatadas ou de ocorrência provável.

§  1º  Os   trabalhos  da  correição serão  realizados  no  prédio  sede  da
OAB/AL,   pela   Corregedoria,   com   o   apoio   de   funcionários   da
OAB/AL previamente identificados, entre os dias 25 a 27 de janeiro
de 2021;

§ 2º Não haverá solução de continuidade na tramitação, realização de
audiências   e/ou   sessões  de   julgamentos  dos  processos,   bem como,
ficarão suspensos os atendimentos ao público na secretaria do TED,
ressalvadas as situações emergenciais.

§ 3º O Presidente do Conselho Seccional e do Tribunal de Ética e

Disciplina   serão   cientificados,   por   meio   de   comunicado
específico,   da   data   e   horários   da   realização   da   respectiva
correição com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência do
início dos trabalhos.

§ 4º Em cada processo será apresentado Relatório de Correição,
em conformidade  com modelo   já   inserido  no   sistema  Audora,
contendo   as   medidas   a   serem   tomadas   e   as   observações
necessárias.

§   5º   Os   relatórios   deverão   ser   preenchidos   pelas   pessoas
nomeadas para auxiliar na correição e salvos no sistema, cabendo
ao Corregedor Geral, após a análise, validar o mesmo com a sua
assinatura eletrônica.

§ 6º Ao final será apresentado relatório geral contendo todas as
pendências   identificadas,   as   diligências   realizadas,   a   eventual
listagem dos   feitos  e  as   recomendações  quanto  às  deficiências
verificadas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cláudia Lopes Medeiros
SecretáriaGeral Adjunta
Corregedora da OAB/AL

PORTARIA

PORTARIA nº 03, de 20 de outubro de 2020. 
“Dispõe sobre a nomeação de Presidente e Membro da Comissão
Permanente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de

Santana do Ipanema AL”.

RAUL   TEODOSIO   MONTEIRO   JUNIOR,   Presidente   da
Subseção   da   Ordem   dos   Advogados   do   Brasil   de   Santana   do
Ipanema,   estado   de   Alagoas,   no   uso   das   atribuições   legais   e
regimentais que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de Presidente e
Membros das Comissões Permanentes da Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil de Santana do Ipanema/AL.

RESOLVE:

Artigo   1º.   Nomear   os   seguintes   advogados   relacionados   para
comporem a COMISSÃO DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO da
Subseção   da   Ordem   dos   Advogados   do   Brasil   de   Santana   do
Ipanema/AL,   estado   de   Alagoas,   para   o   triênio   2019/2021,
delegandolhes   a   autonomia   necessária   para   a   defesa   das
atribuições relacionadas a esta Comissão:

I. Roberta   Queiroz   Barros   Wanderley   OAB/AL   10.435,
como Presidente

II. Edgar   Dantas   Gomes   Lima   OAB/AL   15.116,   como
Membro;
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Artigo 2º. Determinase que esta seja divulgada e publicada no mural
da  sede  administrativa  da  Subseção da  Ordem dos  Advogados  do
Brasil de Santana do Ipanema/AL.

Artigo 3º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Santana do Ipanema/AL, em 20 de outubro de 2020. 

RAUL TEODOSIO MONTEIRO JUNIOR
Presidente da Subseção da Santana do Ipanema/AL

PORTARIA

PORTARIA nº 09, de 20de outubro de 2020. 
“Dispõe sobre a nomeação de Presidente e Membros das Comissões

Permanentes da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de
Santana do Ipanema AL”.

RAUL TEODOSIO MONTEIRO JUNIOR, Presidente da Subseção
da Ordem dos Advogados do Brasil de Santana do Ipanema, estado de
Alagoas,  no  uso   das   atribuições   legais   e   regimentais   que   lhe   são
conferidas;

CONSIDERANDO   a   necessidade   de   nomeação   de   Presidente   e
Membros  das  Comissões  Permanentes  da Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil de Santana do Ipanema/AL.

RESOLVE:

Artigo 1º. Destituir e Nomear os seguintes advogados   relacionados
para   comporem   a   COMISSÃO   DA   MULHER   ADVOGADA   da
Subseção   da   Ordem   dos   Advogados   do   Brasil   de   Santana   do
Ipanema/AL,   estado   de   Alagoas,   para   o   triênio   2019/2021,
delegandolhes a autonomia necessária para a defesa das atribuições
relacionadas a esta Comissão:

I  –  Nomear  Presidente  da Comissão Ana Caroline  Carvalho  Silva
OAB/AL 17.877

II   –   Nomear   vicepresidente   da   comissão   Enair   Santos   Rocha
OAB/AL 17.970

III– Josane Rodrigues Pereira OAB /Al17.034, membro

IV–    Ana Kleíne Soares Pereira OAB/AL 14.146, membro

V –Evelyn Suiany Tomaz Godoi OAB/AL 13.530, como Membro;

VI – Karleane Oliveira Campos OAB/AL 17.541, membro;

VII – Pablo Gabriel Ramos Bezerra OAB/AL 17.866, membro;

VIII – Viviane Santos Alves Tavares OAB/AL 17.689, membro;

IX – Alydiane Aparecida Silva Campos OAB/AL 13.656 membro;

Artigo 2º. Determinase que esta seja divulgada e publicada no mural
da  sede  administrativa  da  Subseção da  Ordem dos  Advogados  do
Brasil de Santana do Ipanema/AL.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Santana do Ipanema/AL, em 20 de outubro de 2020. 

RAUL TEODOSIO MONTEIRO JUNIOR
Presidente da Subseção da Santana do Ipanema/AL

PORTARIA

PORTARIA nº 07, de 20 de outubro de 2020. 
“Dispõe sobre a nomeação de Presidente e Membros das

Comissões Permanentes da Subseção da Ordem dos Advogados
do Brasil de Santana do Ipanema AL”.

RAUL   TEODOSIO   MONTEIRO   JUNIOR,   Presidente   da
Subseção   da   Ordem   dos   Advogados   do   Brasil   de   Santana   do
Ipanema,   estado   de   Alagoas,   no   uso   das   atribuições   legais   e
regimentais que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de Presidente e
Membros das Comissões Permanentes da Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil de Santana do Ipanema/AL.

RESOLVE:

Artigo   1º.   Nomear   os   seguintes   advogados   relacionados   para
comporem   a   COMISSÃO   DO   JOVEM   ADVOGADO   da
Subseção   da   Ordem   dos   Advogados   do   Brasil   de   Santana   do
Ipanema/AL,   estado   de   Alagoas,   para   o   triênio   2019/2021,
delegandolhes   a   autonomia   necessária   para   a   defesa   das
atribuições relacionadas a esta Comissão:

I. João Paulo Borges de Oliveira OAB/AL 16.056, como
Presidente;

II. Camila   Alves   de   Barros   OAB/AL   16.451,   como
Membro;

III. Bettina Rodrigues OAB/AL 15.936, como Membro;

IV. Annyedja   da   Silva   Serafim   OAB/AL   16.539,   como
Membro;

V. Luiz   Ednaldo   Abreu   Vieira   OAB/AL   16.551,   como
Membro;

VI. João   Helder   Silva   Aragão   OAB/AL   16.055,   como
Membro;

VII. Cleynda Kelrylle Alves Santana OAB/AL 14.018, como
Membro;

VIII. Wesle   Santiago   NascimentoOAB/AL   14.890,   como
Membro;

IX. Eloize   Fernanda   Ramalho   Feitosa   OAB/AL   16.992,
como membro.

Artigo 2º. Determinase que esta seja divulgada e publicada no
mural   da   sede   administrativa   da   Subseção   da   Ordem   dos
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Advogados do Brasil de Santana do Ipanema/AL.

Artigo 3º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Santana do Ipanema/AL, em 20 de outubro de 2020. 

RAUL TEODOSIO MONTEIRO JUNIOR
Presidente da Subseção da Santana do Ipanema/AL

PORTARIA

PORTARIA Nº 01/2020
CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE AGILIZAÇÃO PROCESSUAL DA

OAB/AL  SUBSEÇÃO DE ARAPIRACA

O Presidente  da  Ordem dos  Advogados  do  Brasil   –  Seccional  de
Alagoas, no uso de suas atribuições, RESOLVE criar a Comissão de
Agilização   Processual   da   OAB/AL   –   Subseção   de   Arapiraca   e
nomear o Advogado a seguir indicado:

Presidente: WAGNER BASTOS BEZERRA – OAB/AL nº. 5.925

VicePresidente:  FERNANDO MACÊDO SANTOS –  OAB/AL nº
14.225

Secretária: ANA PAULA SANTOS PEREIRA – OAB/AL nº 12.357

Publiquese.

ArapiracaAL, 29 de outubro de 2020.

DANIEL DE MACEDO FERNANDES DA SILVA
PRESIDENTE DA OAB/AL  SUBSEÇÃO DE ARAPIRACA

PORTARIA

PORTARIA Nº 02/2020
EXTINÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO

EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA OAB/AL  SUBSEÇÃO DE
ARAPIRACA

O Presidente  da  Ordem dos  Advogados  do  Brasil   –  Seccional  de
Alagoas,   no   uso   de   suas   atribuições,   RESOLVE   extinguir,   a
Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional desta subseção.

Publiquese.

ArapiracaAL, 13 de outubro de 2020.

DANIEL DE MACEDO FERNANDES DASILVA
PRESIDENTE DAOAB/AL SUBSEÇÃO DE ARAPIRACA

PORTARIA

PORTARIA Nº 03/2020
CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A

PRÁTICAS IRREGULARES NA ADVOCACIA DA OAB/AL 
SUBSEÇÃO DE ARAPIRACA

O Presidente  da  Ordem dos  Advogados  do  Brasil   –  Seccional  de

Alagoas, no uso de suas atribuições, RESOLVE criar a Comissão
de Fiscalização e Combate a Práticas Irregulares na Advocacia e
nomear o Advogado a seguir indicado:

Presidente:   NEALDO   RIBEIRO   BARBOSA   –   OAB/AL   nº.
10.994

Publiquese.

ArapiracaAL, 29 de outubro de 2020.

DANIEL DE MACEDO FERNANDES DA SILVA
PRESIDENTE DA OAB/AL  SUBSEÇÃO DE ARAPIRACA

PORTARIA

PORTARIA Nº 04/2020
NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIAGERAL DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO E COMBATE A PRÁTICAS IRREGULARES

NA ADVOCACIA DA OAB/AL  SUBSEÇÃO DE
ARAPIRACA

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de
Alagoas,  no uso de  suas  atribuições,  RESOLVE nomear  como
SecretáriaGeral   da   Comissão   de   Fiscalização   e   Combate   a
Práticas Irregulares na Advocacia a Advogado a seguir indicada:

SecretáriaGeral:  NATÁLIA RÉGIA BORGES BRITO MAIA–
OAB/AL nº 15.189

Publiquese.

ArapiracaAL, 29 de outubro de 2020.

DANIEL DE MACEDO FERNANDES DA SILVA
PRESIDENTE DA OAB/AL  SUBSEÇÃO DE ARAPIRACA

PORTARIA

PORTARIA Nº 05/2020
EXTINÇÃO DA COMISSÃO DOS ADVOGADOS
TRABALHISTAS DA OAB/AL  SUBSEÇÃO DE

ARAPIRACA

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de
Alagoas,   no   uso   de   suas   atribuições,   RESOLVE   extinguir,   a
Comissão dos Advogados Trabalhistas desta subseção.

Publiquese.

ArapiracaAL, 29 de outubro de 2020.

DANIEL DE MACEDO FERNANDES DA SILVA
PRESIDENTE DA OAB/AL  SUBSEÇÃO DE ARAPIRACA

PORTARIA

PORTARIA Nº 06/2020
EXTINÇÃO DA COMISSÃO DE DEFESA DA CRIANÇA E

DO ADOLESCENTE DA OAB/AL  SUBSEÇÃO DE
ARAPIRACA
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O Presidente  da  Ordem dos  Advogados  do  Brasil   –  Seccional  de
Alagoas,   no   uso   de   suas   atribuições,   RESOLVE   extinguir,   a
Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente desta subseção.

Publiquese.

ArapiracaAL, 29 de outubro de 2020.

DANIEL DE MACEDO FERNANDES DA SILVA
PRESIDENTE DA OAB/AL  SUBSEÇÃO DE ARAPIRACA

PORTARIA

PORTARIA Nº 07/2020
EXTINÇÃO DA COMISSÃO DO IDOSO DA OAB/AL 

SUBSEÇÃO DE ARAPIRACA

O Presidente  da  Ordem dos  Advogados  do  Brasil   –  Seccional  de
Alagoas,   no   uso   de   suas   atribuições,   RESOLVE   extinguir,   a
Comissão do Idoso desta subseção.

Publiquese.

ArapiracaAL, 29 de outubro de 2020.

DANIEL DE MACEDO FERNANDES DA SILVA
PRESIDENTE DA OAB/AL  SUBSEÇÃO DE ARAPIRACA

PORTARIA

PORTARIA Nº 08/2020
CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE DEFESA DA CRIANÇA, DO

ADOLESCENTE, DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
DA OAB/AL  SUBSEÇÃO DE ARAPIRACA

O Presidente  da  Ordem dos  Advogados  do  Brasil   –  Seccional  de
Alagoas, no uso de suas atribuições, RESOLVE criar a Comissão de
Defesa   da   Criança,   do   Adolescente,   do   Idoso   e   da   Pessoa   com
Deficiência da OAB/AL e nomear a Advogada a seguir indicada:

Presidente:   HELINE   JANINE   FEITOSA   SANTOS   RÊGO   –
OAB/AL nº. 10.804

Publiquese.

ArapiracaAL, 29 de outubro de 2020.

DANIEL DE MACEDO FERNANDES DA SILVA
PRESIDENTE DA OAB/AL  SUBSEÇÃO DE ARAPIRACA
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	§ 2º Não haverá solução de continuidade na tramitação, realização de audiências e/ou sessões de julgamentos dos processos, bem como, ficarão suspensos os atendimentos ao público na secretaria do TED, ressalvadas as situações emergenciais.
	§ 3º O Presidente do Conselho Seccional e do Tribunal de Ética e Disciplina serão cientificados, por meio de comunicado específico, da data e horários da realização da respectiva correição com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência do início dos trabalhos.
	§ 4º Em cada processo será apresentado Relatório de Correição, em conformidade com modelo já inserido no sistema Audora, contendo as medidas a serem tomadas e as observações necessárias.
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	RAUL TEODOSIO MONTEIRO JUNIOR, Presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santana do Ipanema, estado de Alagoas, no uso das atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas;
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	Secretária-Geral: NATÁLIA RÉGIA BORGES BRITO MAIA– OAB/AL nº 15.189
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	Publique-se. Arapiraca-AL, 29 de outubro de 2020. DANIEL DE MACEDO FERNANDES DA SILVA PRESIDENTE DA OAB/AL - SUBSEÇÃO DE ARAPIRACA

		2020-11-05T09:39:51-0300
	Sistema Audora
	Autenticação Sistema Audora




