
REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO DOS ADVOGADOS NO DIA DO 

CLIENTE - OAB ESPÍRITO SANTO – 1ª SUBSEÇÃO/COLATINA  

COMISSÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

 

O Presidente da OAB do Estado do Espírito Santo, da 1ª Subseção de 

Colatina, em conjunto com a Comissão de Direito do Consumidor, 

representada por seu respectivo presidente,  

 

R E S O L V E 

 

consolidar as seguintes disposições: 

 

 

Art. 1º O Dia do Cliente é comemorado anualmente em 15 de setembro no 

Brasil, para homenagear os clientes e estreitar as relações entre o comércio 

e os consumidores. Por isso, como forma de agradecimento pela sua 

fidelidade, será promovido um conjunto de atividades voltadas para a 

prática jurídica, por meio de orientação aos consumidores e acondiciona-se 

pelas normas estabelecidas neste Regulamento. 

Parágrafo único – As atividades promovidas ocorrerão por meio da 

Comissão de Direito do Consumidor, mediante mutirão de informações 

voltadas para a população, que será realizado no dia 21/09, das 9h00min às 

12h00min, na Praça Municipal de Colatina. 

 

Art. 2º - Os advogados interessados na participação do evento deverão se 

inscrever no link disponibilizado aos advogados por meio de email. 

 

Art. 3º - Somente poderão participar do evento os advogados que estão 

adimplentes junto à OAB. 

 

Art. 4º - A participação do advogado no dia do evento consiste apenas e 

tão somente no atendimento à população, que será feito mediante ficha de 

atendimento própria, assinada pelos advogados e pelo respectivo cidadão 



atendido, sendo vedada em qualquer hipótese a captação do cliente que 

atender, sob pena de incorrer em infração ético-disciplinar. 

 

Art. 5º - Cada advogado inscrito terá o mesmo tempo que os demais para 

realizar os atendimentos, tempo este que será definido em conformidade 

com a quantidade de advogados inscritos no evento. 

 

Art. 6º - Os advogados inscritos deverão comparecer trajando roupas 

brancas (camisa, blusa, vestido). 

 

Art. 7º - Este Regulamento, aprovado pela Diretoria da OAB Espírito Santo 

1ª Subseção de Colatina, e entra em vigor nesta data. 

 

Art. 8º As omissões e dúvidas na interpretação do presente regulamento 

serão suscitadas e dirimidas ante a Comissão de Direito do Consumidor. 

 

Colatina/ES, 21 de agosto de 2019. 

 

 

Presidente da 1ª Subseção da OAB/ES 

Cristiano Rossi Cassaro 

 

 

Presidente da Comissão de Direito do Consumidor da 1ª Subseção 

da OAB/ES 

Denisson Rabelo Rebonato 


