
PORTARIA

PORTARIA N.º 002, DE 28 DE JANEIRO DE 2021
Disciplina e torna pública a prorrogação do prazo para 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 que nos termos do disposto no art. 2º, da Portaria
nº   001,  de  20   de   outubro  de  2020,   da   Corregedoria   da   OAB/AL,
realizarseia no período de 25 a 27 de janeiro de 2021, correição geral
nos processos disciplinares no âmbito da OAB, Seccional Alagoas;

CONSIDERANDO que no art. 1º da Portaria nº 001, de 12 de janeiro
de   2021,   da   Corregedoria   da   OAB/AL,   foram   nomeados   os
colaboradores que compõe a equipe de apoio de trabalho necessária a
realização da correição, para o período de 25 a 27 de janeiro do ano de
2021;

CONSIDERANDO que nos dias 25 e 26 de janeiro de 2021, tendo em
vista problemas técnicos que de início impossibilitaram o acesso aos
processos   e,   por   fim,   retardaram   o   cumprimento   do   cronograma
planejado;

RESOLVE:

Art. 1° Prorrogar os trabalhos da correição que se estenderá até o dia
29/01/2021.

§ 1º Nesse período, 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.

§ 2º O Presidente do Conselho Seccional e do Tribunal de Ética e
Disciplina  serão cientificados,  por  meio  de  comunicado específico,
acerca da prorrogação dos trabalhos.

§ 3º Aplicamse ainda as demais disposições contidas na Portaria nº
001, de 20 de outubro de 2020.

Art. 2° Ficam prorrogadas ainda, até o dia 29/01/2021, os efeitos da
Portaria nº 001, de 12 de janeiro de 2021.

Art.   3º   Esta   Portaria   entra   em   vigor   na   data   de   sua   publicação
mantidas as disposições das Portarias nºs 001, de 20 de outubro de
2020 e 001, de 12 de janeiro de 2021, revogandose as disposições em
contrário.

Cláudia Lopes Medeiros
Secretária Geral Adjunta
Corregedora da OAB/AL
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