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- Quantidade de processos em trâmite
Durante o mês de março, tramitavam 421 (quatrocentos vinte)
processos/protocolos perante a Corregedoria, tendo sido recebidos 84 (oitenta e quatro)
expedientes na CGD no período, sendo que, 2 (dois) foram processos/protocolos oriundos
da CNF, 4 (quatro) foram autuados e se tornaram novas Reclamações e 80 (oitenta) foram
juntados aos processos já em trâmite.
- Quantidade de despachos exarados durante o período
Analisou-se e cumpriu-se ao todo 103 (cento e três) 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
148 (cento e quarenta e oito) ofícios e 10 (dez) memorandos, também houve a expedição
de 3 (três) ofícios-circulares.
- Quantidade de processos atualizados no SGD durante o período
Ainda, realizou-se a atualização de andamentos no Sistema de Gestão
Documental (SGD) de 187 (cento e oitenta e sete) 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 432 (quatrocentos e trinta e duas)
certidões de Secretaria.
- Quantidade de relatórios produzidos durante o período
Nesse período foram produzidas 3 (três) relatórios, em razão das demandas
de Secretaria.
- Quantidade de eventos durante o período
No mês de março foi iniciado o projeto de Capacitação Nacional em Processo
Disciplinar da Disciplina da OAB, realizado junto à Seccional da OAB/Mato Grosso,
no dia 07 e, também, foi realizado o X Encontro de Corregedores e XIV Encontro de
Presidentes de TEDs no dia 16 do mês em questão.

- Demais atividades realizadas durante o período
Por fim, a Corregedoria realizou 2 (duas) reuniões internas da equipe de
colaboradores com a Corregedora Nacional e, ainda, tratou 291 (duzentos e noventa e
um) 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

Março. Corregedoria. relatório de Atividades
Ofícios Circulares; 3

Relatórios; 3

Eventos; 2

Autuações; 4
Memorandos ; 10

Juntadas; 80
Expedientes recebidos ;
84

E-mails ; 291

Despachos; 103
E-mails
Ofícios Expedidos
Atualizações no SGD
Reuniões Internas

Certidões Confeccionadas
Despachos
Expedientes recebidos
Juntadas
Relatórios
Autuações
Ofícios Circulares
Memorandos
Eventos

Ofícios Expedidos; 148
Certidões
Confeccionadas; 432

Reuniões Internas; 2

Atualizações no SGD;
187

Brasília, 1º de abril de 2022.

Milena Gama
Corregedoria Nacional da OAB

