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SESSÃO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº 1125/2017 – Julgamento
Representante: TERMO DE INSTAURAÇÃO EX OFICIO
Representado (a): R. V. S. S.
Defensor Dativo: Andre Craveiro de Lira – OAB/AL 10.383
Relator (a): DANIELA DE MENDONÇA BRANDÃO MARANHÃO

Pelo presente, FICAM NOTIFICADOS os Membros integrantes da 3ª
Câmara   da   OAB/AL,   bem   como   OS   ADVOGADOS
INTERESSADOS   (partes   e/ou   seus   respectivos
Procuradores/Defensores),   para  participar  da  Sessão  Ordinária,   que
será realizada no próximo dia 23 de Abril de 2021, a partir das 11:00
horas de forma virtual.
É imprescindível que Vossa Senhoria manifeste seu interesse em fazer
sustentação   oral   ou   para   acompanhar   a   sessão   através   do   email
roberta@oabal.org.br   e   do   telefone:   (82)   991229873,   em  até   48
(quarenta e oito) horas antes da realização da sessão, para que sejam
fornecidas   as   credenciais   de   acesso.   O   referido   ato   será   realizado
através do aplicativo Zoom que deverá ser previamente baixado pelas
partes no celular ou no computador. A disponibilização do link se dará
no email   informado pelo  advogado/defensor  ou por  mensagem de
texto via WhatsApp no telefone celular indicado na manifestação pelo
advogado/defensor.
Caso   não   haja   manifestação,   o   silêncio   será   considerado   como
desinteresse em sustentar e acompanhar o julgamento.
Ressaltese   que   todo   o   julgamento   se   dará   de   forma   virtual   e
eletrônica.
OBS: Os processos que não forem julgados na referida Sessão serão
automaticamente   incluídos  na  pauta  da  Sessão  subsequente,   sem a
necessidade de novas notificações e/ou publicação.

Março de 2021. 

Cláudia Lopes Medeiros
Presidente da 3ª Câmara da OAB/AL.
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