
Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94): “Art. 69. ... § 2º No caso de atos, notificações e decisões divulgados por meio do
Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, o prazo terá início no primeiro dia útil seguinte à publicação, assim considerada
o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário.”

Navegantes

Santa Catarina, data da disponibilização: 26/01/2022

DIRETORIA

DESPACHO

AVISO DE REVOGAÇÃO DOS EDITAIS Nº 001/2021 E 002/2021

 
A Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina, Subseção de
Navegantes, no uso das atribuições que lhe são conferidas, torna pública a revogação dos
Editais001/2021 002/2021 e dos respectivos cadastrados de advogados e advogadas da Subseção
de Navegantes e de Luiz Alves como dativos para realização atos avulsos, compreendendo o
atendimento de autos de prisões em flagrante, audiência de transação penal, suspensão condicional
do processo, acordo de não persecução penal e audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/2006,
bem como, para atuação nos processos com réus presos, conforme a necessidade do Poder
Judiciário no Fórum da Comarca de Navegantes.
 
A publicação dos Editais em referência deu-se no Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do
Brasil (DEOAB) no dia 16/12/2021.
 
Ocorre, que se levando em consideração a proximidade do recesso forense, houve baixo número de
inscritos, razão pelo qual, a Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa
Catarina, Subseção de Navegantes, entendeu ser conveniente e oportuno a revogação dos editais
em questão, acarretando, inclusive, o desfazimento dos efeitos já produzidos.
 
Diante da revogação dos Editais, comunicam que em 24/01/2022 já houve a publicação dos Editais
002/2022 e 003/2022, que versam sobre o mesmo objeto.
 

Navegantes,25 de janeiro de 2022.
 

ROBERTA ELISA CORRÊA
 Presidente
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