
 

 
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Santa Catarina 

Gabinete da Presidência 
Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4860 – Agronômica – 88025-255 – Florianópolis – SC 

Telefones: (48) 3239-3580 – (48) 3239-3559 
 

 

RESOLUÇÃO N° 12/2018 

Estabelece os procedimentos para execução do Provimento 179/2018 

e da Resolução 1/2018, ambos do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

 

A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina – OAB/SC, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 71, inciso I, do Regimento 

Interno da OAB/SC, resolve editar a presente Resolução com o fito de expedir instruções 

para execução do Provimento 179/2018 e da Resolução 1/2018, ambos do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que, respectivamente, cria o Registro Nacional 

de Violações de Prerrogativas – RNVP e simplifica o rito do Desagravo Público, nos 

seguintes termos: 

 

CAPÍTULO I 

Registro Nacional de Violações de Prerrogativas - RNVP  

 

Art. 1º. Para fins de comunicação ao Conselho Federal do nome de autoridade ofensora de 

prerrogativas no Registro Nacional de Violações de Prerrogativas – RNVP, nos termos do 

Provimento 179/2018, serão observados os procedimentos desta Resolução. 

Art. 2º. Quando deferido, pelo Conselho Estadual, pedido de Desagravo, os autos serão 

remetidos à Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais, para análise da 

pertinência de inclusão da autoridade ofensora de prerrogativas no RNVP. 

Parágrafo único: Nos termos do art. 8º do Provimento 179/2018, os pedidos de 

desagravos deferidos anteriormente à edição da referida normativa também serão objeto 

de parecer da Comissão para fins de inscrição no RNVP.  

Art. 3º. O parecer fundamentado da Comissão conterá, obrigatoriamente, as seguintes 

informações: 

I) a identificação do agravante; 

II) o número do processo de desgravo público e a data da decisão de sua concessão; 

III) breve descrição dos fatos que motivaram a concessão do desagravo público; 

IV) após a realização do desagravo, a data e o local, bem como a nota correspondente. 
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Art. 4º. O parecer será submetido à Diretoria da Seccional que, em caso de decisão pela 

inscrição no RNVP, determinará o envio, por via eletrônica, das informações ao Conselho 

Federal, a partir da data em que entrar em vigor o Provimento 179/2018. 

 

CAPÍTULO II 

Desagravo Público Sumário  

 

Art. 5º. Sendo o desagravo uma manifestação do Sistema OAB em defesa das prerrogativas 

profissionais, tendo em vista a novel redação do parágrafo 1º do art. 18 do Regulamento 

Geral do EAOAB, nos termos da Resolução 1/2018, poderá a Diretoria da Seccional, nas 

situações de urgência e notória violação, deliberar pela imediata concessão do desagravo, 

ad referendum do Conselho. 

Art. 6º. Para tanto caberá ao requerente ou à Comissão de Prerrogativas expor, 

preliminarmente, as razões que impõem a adoção do rito sumário. 

Art. 7º. Reconhecendo-se a urgência e notoriedade, será concedido imediatamente o 

desagravo pela Diretoria, ad referendum do órgão competente do Conselho, sendo 

designada a sessão de desagravo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preferencialmente 

no local onde a ofensa foi sofrida, ou onde se encontre a autoridade ofensora. 

Art. 8º. Não se vislumbrando urgência e notoriedade, a Diretoria remeterá o pedido de 

desagravo ao órgão competente para instrução e decisão conforme previsão regimental. 

Art. 9º A presente Resolução entra em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Florianópolis, 10 de julho de 2018. 
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