
16° SUBSEÇÃO 

PORTARIA N° 001/2022 

DISPÕE SOBRE O USO DE MÁSCARA, 
ÁLCOOL GEL/LIQUIDO NAS SALAS 
DA OAB/ES NA SEDE DA 16a 
SUBSEÇÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

O PRESIDENTE DA 16a SUBSEÇÃO DA OAB ES, SEDE IÚNA, no exercício 
das atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 61 do Estatuto da 
Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n°. 8.906, de 04 de julho 
de 1994), c/c os artigos 44 e 115 do Regulamento Geral do Estatuto da 
Advocacia e da OAB e Regimento Interno da OAB/ES, RESOLVE: 

Art. 1° As salas nos fóruns e àquelas externas aos prédios públicos do Poder 
Judiciário mantidas pela OAB/ES, são de uso exclusivo dos advogados e 
estagiários inscritos regularmente na Ordem dos Advogados do Brasil, mediante 
identificação junto ao funcionário da OAB/ES local. 

Art. 2° Em decorrência da pandemia da COVID-19 os funcionários, 
colaboradores e advogados deverão apresentar-se nos ambientes de que trata 
o art. 1O fazendo uso de máscaras de proteção. 

Parágrafo único — Os ambientes de atendimento ao advogado estão com 
disponibilidade de álcool gel/líquido para a desinfecção do coronavírus e suas 
variantes. 

Art. 3° O uso dos escritórios coletivos das salas das comarcas de lúna, Ibatiba 
e da Sede da Subseção serão disponibilizados aos advogados por 
agendamentos sempre que possível, devendo apresentar-se com máscaras e 
fazerem uso do álcool gel/líquido disponibilizado para a desinfecção do 
coronavírus e suas variantes. 

Parágrafo único - Os clientes e testemunhas deverão apresentar-se com 
máscaras e fazerem uso do álcool gel/líquido disponibilizado para a desinfecção 
do coronavírus e suas variantes. 
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Art. 4° Os funcionário e colaboradores da OAB/ES que estiverem à serviços nos 
ambientes de que trata esta Portaria poderão fazer uso de termômetro para 
aferição de temperatura dos advogados, cliente e testemunhas. 

Art. 5° Aplica-se a Resolução n° 23, de 17 de dezembro de 2019 da OAB/ES 
quanto ao serviço, equipamento e o uso das salas. 

Art. 6° Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência da 16a Subseção. 

Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

lúna (ES), 27 de janeiro de 2022. 
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TIAN HENRIQUFS EVES 

Presidente da 162 Subseção de lúna 
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