
 
 

REGULAMENTO DE CONVOCAÇÃO DE ESCRITÓRIOS PARA ADERIR AO PROGRAMA 

“MEU PARCEIRO” 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL ALAGOAS 

 

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, torna público que realizará 

convocação de Escritórios Jurídicos para participar do programa Meu Parceiro, que tem o 

objetivo de viabilizar conexões entre advogados (as) em início de carreira, e escritórios 

consolidados, com o intuito destes repassarem demandas para aqueles, fomentando e 

incentivando o exercício da advocacia. 

 O processo de inscrição para participar do programa obedecerá às diretrizes 

determinadas neste regulamento. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. O programa Meu Parceiro tem como objetivo principal, fomentar o 

empreendedorismo na advocacia em início de carreira, através da viabilização e 

encaminhamento de demandas judiciais a serem repassadas pelo Escritório 

Parceiro. 

 

1.2. O Escritório credenciado será responsável por encaminhar a demanda que achar 

pertinente, além de acompanhar o atendimento feito pelo(a) advogado(a) em início 

de carreira, sanando suas dúvidas e oferecendo todo o suporte necessário ao bom 

andamento dos atos processuais. 

 

1.3. O Escritório Parceiro se comprometerá a não perceber vantagem financeira sobre a 

demanda repassada ao(a) advogado(a) em início de carreira. 

 

1.4. O Escritório Parceiro tem total autonomia para convocar advogados(as) inclusos no 

programa, não havendo limite para a convocação. Entretanto, para que o Escritório, 

que já tem parceiro(a), venha a contratar outro(a), deverá ter encaminhado ao 

menos 05 (cinco) processos para o(a) primeiro(a). 

 

1.5.  A parceria terá duração de 01 (um) ano, contado a partir da primeira demanda 

encaminhada. O contrato de parceria não poderá ser renovado. 

 

1.6. No caso de o Escritório Parceiro manifestar interesse na contratação do(a) 

advogado(a) iniciante, este deverá encaminhar ofício à Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seccional Alagoas informando da contratação. 

 

1.7.  Como reconhecimento dos serviços prestados em favor da advocacia alagoana, o 

Escritório credenciado receberá, em evento destinado a este fim, uma condecoração 



 
 

da OAB/AL, que destacará o mesmo como escritório parceiro da jovem advocacia 

alagoana. 

 

1.8. Toda a responsabilidade referente aos serviços prestados serão do(a) advogado(a) 

parceiro(a) titular da ação, não sendo possível a responsabilização (cível, criminal, 

administrativa ou qualquer outra) do escritório que encaminhou a demanda. 

 

1.9.  Toda e qualquer situação não tratada neste regulamento, será deliberada e 

comunicada pela Diretoria da OAB/AL, através de comissão da banca organizadora 

do projeto. 
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