ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
15.ª SUBSEÇÃO

Ato nº 15SS-061/2020
A Diretoria da 15.ª Subseção
OAB-RJ, no uso das suas
atribuições que lhe confere a Lei
nº 8.906, de 04 de julho de 1994.

Considerando que cabe a esta Subseccional
normatizar, dentro da sua área de atuação, ao bom e regular desenvolvimento
dos serviços;
Considerando as reclamações que chegaram a
esta Entidade, em relação à publicidade incorreta na Advocacia por alguns
advogados, ao arrepio da Legislação existente;
E considerando que foi decidido em reunião, no
dia 03/12/2019, do Conselho desta Entidade, que uma Resolução será emitida,
vinculando todos os advogados e advogadas inscritos e não inscritos na 15ª
Subseção, desde que atuando nos municípios de Macaé, Conceição de Macabu,
Carapebus e Quissamã e, consequentemente, estando adstrito às normas desta
Subseccional, na forma do E. OAB, sob as penas da Lei.
RESOLVE convocar e convidar todos a
comparecer na Audiência Pública que será realizada no dia 11 de fevereiro, às
18h, na sede da Entidade, situada na Av. Elias Agostinho, n. 194, bairro Imbetiba,
em Macaé, para um grande debate com relação às normas da publicidade na
Advocacia, a luz das normas existentes.
O comparecimento de todos é por demais
importante, de maneira que a 15ª Subseção, ouvindo a classe, através do seu
Conselho, emitirá Resolução com normas em relação à Publicidade na
Advocacia, no que diz respeito à internet, facebook, Instagram, rádios, live,
jornais, televisão, placas, artigos, revistas etc.
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Todos os advogados, advogadas, estagiários,
inscritos ou não na 15ª Subseção da OABRJ, atuantes nos municípios desta
Subseccional, estão convidados e convocados.
Publique-se. Registre-se Dê-se conhecimento ao Conselho desta Subseção, a
Seccional e aos inscritos.
Macaé, 22de janeiro de 2020.
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