
Ofício —168 Subseção OAB/ES, N° 06/2021. 

Processo n° 184232021-0 

lúna—ES, 02 de Julho de 2021. 

Excelentíssimo Sr. Presidente Dr. JOSÉ CARLOS RIZK FILHO. 

Assunto: AUMENTO DE VAGAS NO CONSELHO DA SUBSEBÇÃO. 

Utilizando-se do presente expediente, a Diretoria da 168
Subseção de lúna, através de seu Presidente, Dr. Christian Henriques Neves, 
vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência o aumento no número de 
vagas em relação ao Conselho desta Subseção, nos termos previstos pelo art. 
60, §3°, do Estatuto da Advocacia e da OAB. 

Calha consignar para esta Seccional que a 168 Subseção conta 
atualmente com mais de 200 inscritos, ou seja, um fato que é ineqável é que 
está Subseção vem crescendo cada vez mais em números de inscritost
necessitando assim de um número maior de vagas para o Conselho desta 
Subseção. 

Neste sentido, é de suma importância o aumento no número 
de vagas, devendo, portanto, ser aumentado para um total de 10 vaqas 
entre conselheiros e seus suplentes. 

O aumento no número de conselheiros e suplentes se 
justifica também pelo fato de existir muita ausência, e como isso sempre 
temos que ficar atrás de conselheiros para realizar nossas reuniões, e 
com um número maior, poderemos realizar nossas reuniões com maior 
tranquilidade e objetividade sem ter que ficar remarcando reunião, por 
falta de conselheiros. 

Em razão disso, é de suma importância o aumento no 
número de vagas entre conselheiros e seus suplentes, ou seja, devendo, 
ser aumentado para um total de 10 vaqas, levando se em consideração o 
número de inscritos em nossa subseção, bem como as justificativas 
expostas acima. 

No que tange às questões orçamentárias entendemos que não 
haverá qualquer impacto ou acréscimo ao orçamento atualmente executado 
pela Subseção, haja vista que tanto a estrutura de pessoal quanto a físicas 
existentes pode atender perfeitamente ao Conselho, sem prejuízo do bom 
funcionamento da Subseção. 
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A análise do fumus boni iuris certamente admitirá uma absoluta 
eficácia nos procedimentos padrões para a concretização de tal Conselho, com 
a consequente consagração de prerrogativas para os advogados dessa 
Subseção. 

Sendo o que cumpre por ora e certo de contar com Vossa 
Excelência, recoloco a 16a subseção de lúna à disposição para quaisquer 
dúvidas. Oportunamente, reafirmo os votos de elevada estima e distinta 
consideração. 

Atenciosamente. 

CHRISTIAN HENRIQUES NEVES 
PRESIDENTE DA 16a SUBSEÇÃO DA OAB/ES 
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