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Navegantes
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DIRETORIA

EDITAL

EDITAL N. 002/2022

 
Edital de abertura de inscrições para cadastro de advogados 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, conforme a necessidade do Poder Judiciário
no Fórum da Comarca de Navegantes.
 
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 abertura de prazo para
inscrições de advogados e advogadas inscritos na Subseção de Navegantes,interessados em atuar
na condição de dativos na realização dos atos avulsosperante a Vara Criminal da Comarca de
Navegantes, observadas as normas deste Edital.
 
DAS INSCRIÇÕES, PRAZOS E CONDIÇÕES
 
O período de inscrições para o cadastro de advogados dativos será do dia 24 de janeiro de 2022 a
04 de fevereiro de 2022.
 
As inscrições serão realizadas exclusivamente através do e-mail <edital41@oab-sc.org.br>,
contendo as seguintes informações:
 
Nome completo

OAB/SC
E-mail
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Telefone/WhatsApp
Declarar se aceita nomeação durante o dia de expediente normal
Declarar se aceita nomeação durante o plantão

 
Considera-se apto a inscrever-seo(a) advogado(a) regularmente inscritona Ordem dos Advogados
do Brasil da Subseção de Navegantes, que não esteja impedido ou suspenso perante a OAB.
 
As inscrições serão deferidas e as nomeações ocorrerão segundo o critério cronológico de
inscrição.
 
O cadastro terá validade de 12 (doze) meses. Todavia, o encerramento do prazo de validade do
cadastro não significa a revogação das nomeações realizadas pelos magistrados, devendo o(a)
advogado(a) dativo continuar desempenhando suas funções nos processos para os quais foi
nomeado(a).
 
O(A) advogado(a) deve estar inscrito no Assistência Judiciária Gratuita do TJ/SC, na área de
atuação “DIREITO PENAL”.
 
A listagem dos inscritos será encaminhada ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Navegantes, e
será respeitada a ordem cronológica de inscrição pelo(s) magistrado(o) quando das nomeações.
 
Quando por algum motivo o(a) advogado(a) não aceitar o encargo de nomeação, deverá informar
ao juízo e negá-lo de forma JUSTIFICADA, sob pena de ser excluído da lista. A recusa autoriza o
juízo nomear o(a) advogado(a)dativo seguinte,respeitando aordem cronológica de inscrição.
 
O(A)advogado(a) somente será nomeado se inscrito tempestivamente e constante na lista entregue
ao magistrado, não havendo possibilidade de solicitação de inclusão na listagem posterior,
inclusive mediante contato com os servidores do Cartório da Vara Criminal.
 
De acordo com o ajustado previamente com o juízo da Vara Criminal, será utilizada tão-somente
essa listagem como instrumento para nortear as nomeações, com incondicional respeito à ordem
cronológica.
 
O(A)advogado(a) deverá realizar o ato pelo qual foi acionado e ao final ser remunerados através
do sistema AJG, sendo expressamente vedada a cobrança de quaisquer valores a título de
honorários advocatícios além daqueles fixados pelos magistrados, sob pena responsabilização nos
termos na Lei n. 8.906/94.
 
DAS COMUNICAÇÕES
 
Todas as comunicações serão feitas mediante publicação no Diário Eletrônico da Ordem dos
Advogados do Brasil (DEOAB) e nos meios de comunicação adotados pela OAB/SC, Subseção de
Navegantes: website <http://www.oabnavegantes.org.br>, e-mail <edital41@oab-sc.org.br>,
lista de transmissão WhatsApp (47 3319-2505).
 
Não serão consideradas válidas as inscrições requeridas por outro meio, que não o constante neste
Edital. ROBERTA ELISA CORRÊA Presidente
 

Navegantes, 21 de janeiro de 2021
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