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EDITAL Nº 03/2022 
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ADVOGADOS INSCRITOS NA OAB  

PROCESSOS CÍVEIS  
 

Estão abertas inscrições para advogados e advogadas que tenham interesse de 
atuarem como defensores dativos, conforme sistema de Assistência Judiciária 
Gratuita, para propor ação ou defesa civil. 
 
A presidente da 31ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve abrir e tornar pública 
as inscrições pelo prazo de 21 (vinte e um) dias, no período de 12/05/2022 à 
31/05/2022 para advogados e advogadas que tenham interesse em participarem 
em ações cíveis, considerando a necessidade de assistência de defensores para 
a realização do procedimento, bem como, pela ausência de Defensoria Pública 
Estadual na Comarca de Tijucas e São João Batista. 
 
Os defensores, quando propuserem a ação judicial, deverão requerer a 
nomeação no processo, instruindo-o com a documentação necessária. 
 
Assim serão nomeados pelo Juízo e serão remunerados ao final do processo, 
conforme a tabela de honorários do sistema, através do sistema AJG. 
 
Poderão se inscrever os advogados e advogadas regularmente inscritos na 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, não impedidos e 
nem suspensos. 
 
A listagem será elaborada pela antiguidade. Esgotando-se o rodízio, retornará 
ao início. 
 
Caso o advogado seja nomeado e fique inerte, não ingressando com a ação e 
nem justificando a recusa da nomeação ao Juízo da Vara Cível, será excluído 
da listagem de nomeações até o edital seguinte, quando deverá realizar nova 
inscrição. 
 
Não serão permitidas cobranças de quaisquer valores a títulos de honorários 
advocatícios além daqueles fixados pelos Magistrados, sob pena do advogado 
poder responder pelos atos previstos na Lei n. 8.906/94. 
 
Os interessados deverão apresentar requerimento através do e-mail 
sede@oabtijucas.org.br, com assunto: SISTEMA AJG, com as seguintes 
informações: 
 

1. Nome completo; 
2. Número da inscrição na OAB/SC; 
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3. Contato do WhatsApp; 
4. E-mail. 
5. Atuação: Ação Civil 

 
A lista será feita por antiguidade, conferindo-se a Subseção de inscrição dos 
inscritos junto ao CNA e será remetida ao Juízo da Vara Cível de Tijucas e São 
João Batista para possibilitar os encaminhamentos dos documentos para os 
advogados que deverão requerer suas nomeações quando da inicial, bem como 
instruí-las com todos os documentos, inclusive e-mail do Juízo, conforme 
previsto neste edital. 
 
 
 
 
 

Tijucas, 11 de maio de 2022 
 
 
 

Priscilla Pimentel Feller 
Presidente 


