
EDITAL

INTIMAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA

A   ORDEM   DOS   ADVOGADOS   DO   BRASIL      SECCIONAL
ALAGOAS notifica o (a) advogado (a) J.L.V.A – OAB/AL 9.391 para
tomar  ciência  do  conteúdo do processo  de  nº.  15.475/2017 de  seu
interesse,  que tramita nesta Seccional no prazo de 15 (quinze) dias
úteis   contados   a   partir   da   publicação   deste   edital.   Em   virtude   da
Pandemia   do   COVID19   (Corona   Vírus),   comunicamos   que   o
atendimento   esta   sendo   realizado   de   forma   presencial   por
agendamento,  através  do  telefone:   (82) 988023753 e que os autos
encontramse   à   sua   disposição   no   sistema   AUDORA   (Processo
eletrônico). Maceió, 11 de Janeiro de 2021. Yuri de Pontes Cezario –
Secretário Geral do TED – OAB/AL.

PORTARIA

PORTARIA  N.º 001, de 12 de janeiro de 2021.
Nomeia os colaboradores para a realização dos procedimentos

necessários à correição 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 que nos termos do disposto no art. 2º, da Portaria
nº   001,  de  20   de   outubro  de  2020,   da   Corregedoria   da   OAB/AL,
realizarseá no período de 25 a 27 de janeiro de 2021, correição geral
nos processos disciplinares no âmbito da OAB, Seccional Alagoas;

CONSIDERANDO o disposto no § 1º, do art. 2º, da Portaria nº 001,
de 20 de outubro de 2020, da Corregedoria da OAB/AL, visando à
composição da equipe de apoio que trabalhará na Correição Geral dos
Processos Disciplinares a ser realizada nos dias 25 a 27 de janeiro do
ano de 2021;

RESOLVE:

Art.   1°   Nomear   os   seguintes   colaboradores   para   a   realização   dos
procedimentos   necessários   à   correição   geral   dos   processos
disciplinares:

1 – Dra. Cláudia Lopes Medeiros;
2 – Dr. Rafael Santos Fialho Maia;
3 – Sra. Roberta Kelly Ferreira;
4   Dra. Jusileidy Gomes Santos;
5 – Sr. Roberto Carlos de Morais;
6 – Dr. Anderson Paiva de Souza Silva;
7 – Srta. Daniela Maria dos Santos Lima;
8 – Dra. Adla Figueira da Silva; e,
9 – Srta. Mirella Vanessa Cavalcanti Rodrigues.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cláudia Lopes Medeiros
SecretáriaGeral Adjunta
Corregedora da OAB/AL

RESOLUÇÃO

Resolução nº 001/2021 
Dispõe sobre a isenção, por tempo determinado, da taxa prevista
no item 14, do Anexo I, da Resolução nº 004/2019, nos casos de
transferência do domicílio profissional de inscritos na Ordem dos

Advogados do Brasil – Seccional Alagoas.

O Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil,  Seccional de
Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

Considerando   a   reformulação   da   abrangência   territorial   dos
municípios prevista no Regimento Interno das Subseções no seu o
art.   1º,   aprovado  em sessão  do  Conselho  Seccional   em 21 de
agosto  de  2020,  publicada  no  Diário  Oficial  Eletrônico  31  de
agosto de 2020;

Considerando   que,   foram   atingidas   pela   reformulação   as
Subseções   de   Arapiraca,   Penedo,   Santana   do   Ipanema,   São
Miguel dos Campos e União dos Palmares; Considerando ainda
que, a Resolução nº 14, de 27 de novembro de 2020, publicada no
Diário Eletrônico no dia 03 de dezembro de 2020, já estabeleceu a
isenção   da   taxa   de   transferência   para   aqueles   advogados   que
desejam alterar o seu domicílio profissional que a Subseção de
Delmiro Gouveia, recém instalada;

RESOLVE:

Art.   1º.   Conceder   isenção   da   taxa   no   valor   de   R$   258,20
(duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos), previstas no
item 14, do Anexo I, das Resoluções nº 004/2019 e 14/2020 (ou
outras que venha a substituídas) para aqueles advogados que, pela
primeira   vez,   requeiram   a   transferência   de   sua   inscrição   da
Seccional   Alagoas   ou   de   qualquer   de   suas   Subseções   para   as
Subseções de Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo, Santana do
Ipanema, São Miguel dos Campos e União dos Palmares.

Parágrafo   único.   A   isenção   prevista   neste   artigo   apenas   será
concedida para as solicitações protocoladas até o dia 15 de março
de 2021.

Artigo 2º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, ficando mantidas as disposições da Resolução nº 14,
de 27 de novembro de 2020, publicada no Diário Eletrônico no
dia 03 de dezembro de 2020.

Maceió/AL, Sala Virtual das Sessões, 11 de Dezembro de 2020.

Nivaldo Barbosa da Silva Júnior
Presidente

Publicação Oficial da Ordem dos Advogados do Brasil / Alagoas – Conforme LEI Nº 7.397/2012

Terça, 12 de Janeiro de 2021  |  Ano 7  Edição 227



  2  

Vagner Paes Cavalcanti Filho
VicePresidente

Leonardo de Morais Araújo Lima
SecretarioGeral

Cláudia Lopes Medeiros 
SecretáriaGeral Adjunta

Marié Lima Alves de Miranda
Diretora Tesoureira
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