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- Quantidade de processos em trâmite  

 

Durante o mês de abril tramitavam 432 (quatrocentos e trinta e dois) 

processos/protocolos perante a Corregedoria, tendo sido recebidos 69 (sessenta e nove) 

expedientes na CGD no período, sendo que, 6 (seis) foram processos/protocolos oriundos 

da CNF, 11 (onze) foram autuados e se tornaram novas Reclamações e 58 (cinquenta e 

oito) foram juntados aos processos já em trâmite.  

 

- Quantidade de despachos exarados durante o período  

 

Analisou-se e cumpriu-se ao todo 119 (cento e dezenove) despachos 

determinando o cumprimento de diligências pelas Seccionais ou reiterando o 

cumprimento de diligências em processos cujos prazos encerraram no período do ano em 

curso. 

 

- Quantidade de ofícios e memorandos confeccionados o período  

 

Tendo em vista a realização de cumprimento dos despachos, foram expedidos 

115 (cento e quinze) ofícios e 6 (seis) memorandos. 

 

- Quantidade de processos atualizados no SGD durante o período  

 

Ainda, realizou-se a atualização de andamentos no Sistema de Gestão 

Documental (SGD) de 188 (cento e oitenta e oito) processos, tendo em vista a juntada 

dos novos expedientes, bem como o cumprimento dos despachos proferidos. 

 

- Quantidade de certidões confeccionadas durante o período  

 

Nesse período foram produzidas 373 (trezentos e setenta e três) certidões de 

Secretaria. 

 

- Quantidade de relatórios produzidos durante o período  

 

Nesse período foram produzidas 2 (dois) relatórios, em razão das demandas 

de Secretaria. 

 

- Quantidade de eventos durante o período  

 

No mês de abril foram realizados 2 (dois) eventos de Capacitação Nacional em 

Processo Disciplinar da Disciplina da OAB, nas Seccionais da OAB/Rio Grande do 

Norte e Paraíba no dia 19 e, também, nas Seccionais da OAB/Distrito Federal; Sergipe, 

Goiás, Amapá e Roraima no dia 29. 

 

 



 
 

- Demais atividades realizadas durante o período  

 

Por fim, a Corregedoria tratou 356 (trezentos e cinquenta e seis) e-mails, 

além de realizar trabalhos em conjunto com a Coordenação Nacional de Fiscalização 

especialmente em expedientes que apuram a conduta de advogados e startups que 

promovem a captação de clientes com fito de ajuizar ações em desfavor de companhias 

aéreas.  

 

- Gráfico estatístico do período  

  

 

 
 

Brasília, 02 de maio de 2022. 
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