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A atual administração da OAB-BA sempre teve como foco o advogado, ao lado da defe-
sa dos direitos da sociedade, do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, da pro-
moção da igualdade racial.

Os dois primeiros desafios foram: o trabalho desenvolvido pela recuperação financeira
da entidade, que se encontrava em situação extremamente difícil, e a defesa intransigente
das prerrogativas profissionais.

A luta pelas prerrogativas dos advogados tem sido a tônica da atual administração da
OAB-BA, pois “sem advogado não há justiça”. O profissional do direito tem que ser respeita-
do por magistrados, integrantes do Ministério Público, delegados, serventuários da Justiça,
por todos aqueles que atuam no âmbito do Poder Judiciário e da administração pública. No
início da gestão, foi criado o Núcleo Jurídico para organizar e defender os interesses da
Seccional, e a Ouvidoria foi totalmente reformulada, criando-se o Cadastro de Violações e
Desrespeitos às Prerrogativas Profissionais, a ser formado por autoridades que pratiquem
atos atentatórios às prerrogativas dos advogados. Fortalecendo a advocacia e lutando por
uma Justiça ágil e eficiente, resgatamos a credibilidade dos jurisdicionados e de toda a socie-
dade civil.

Além disso, a atual administração da OAB-BA vem desenvolvendo ação proativa objeti-
vando destravar o Poder Judiciário Estadual da letargia em que se encontra mergulhado.
Quanto aos magistrados que não gostam de trabalhar, não atendem aos advogados, não
desenvolvem suas atividades como deve ser, a atual administração da OAB-BA não só mani-
festou severas críticas contra os mesmos, como os representou perante as Corregedorias do
TJ-BA, com efeitos positivos, pois muitos deles já foram punidos.

A atual administração da OAB-BA também desenvolveu ações contra o nepotismo con-
tra a aprovação da PEC do Calote Público (pagamento precatórios) e a “lei da mordaça”.

Efetivou a interiorização do Exame de Ordem, levando-o para as cidades de Vitória da
Conquista, Barreiras e Feira de Santana.

Promoveu meios para aquisição das sedes próprias das Subsecções de Itaberaba, Feira
de Santana e Vitória da Conquista bem como para a conclusão das obras das sedes em
Brumado, Teixeira de Freitas e Itamaraju; a continuidade da construção das sedes de Bom
Jesus da Lapa e Santa Maria da Vitória e, ainda, a reforma de tantas outras, como Porto
Seguro, Barreiras, Ibicaraí, Ilhéus, Eunápolis e Juazeiro. Foram instaladas salas para os advo-
gados na Justiça do Trabalho em Porto Seguro, Valença, Itabuna, Vitória da Conquista,
Itapetinga, Irecê, Jacobina, Teixeira de Freitas e Jequié e, na Justiça Estadual em Caetité,
Itambé, Macarani, Itororó e em várias outras cidades do interior.

Realizamos a Conferência Estadual dos Advogados, em agosto de 2008, com a partici-
pação de mais de 1.100 inscritos.

Em Salvador, foram instaladas salas para advogados no Tribunal Regional Eleitoral e no
Juizado de Brotas, e reformadas as salas no Tribunal de Justiça e na Justiça Federal. Além
disso, foi instalado, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, o CAD – Centro de Atendimento aos
Advogados, amplo, confortável, com escritórios que serão compartilhados pelos advogados
para que eles possam, ali, atender os seus clientes.

Criamos e instituímos o “recorte digital”, que é um serviço para todos os advogados
(hoje o advogado recebe em casa ou no escritório, através de e-mail, todas as publicações
feitas nos Diários Oficiais), colocando, também, à sua disposição, uma assinatura eletrônica
do COAD.

O Clube dos Advogados foi reformado e novo acesso para sua portaria está sendo con-
cluído.

A ESAD – Escola Superior de Advocacia esteve presente em todo o interior, além de
ministrar seus cursos regulares em Salvador. Vários seminários, palestras e eventos culturais
foram realizados, com sucesso, em todo o estado, além de outorgar, mais uma vez, o Prêmio
Calmon de Passos para as três melhores monografias sobre Direito Processual Civil.

A Comissão da Promoção da Igualdade Racial criou o Prêmio Francisco Montezuma,
premiando as três melhores monografias sobre Zumbi dos Palmares, e a Comissão de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer instituiu o Prêmio Advogado Compositor, selecionando
as 12 melhores composições, fazendo editar um CD para distribuição gratuita entre os
advogados do nosso estado.

Foi implantado o plano de saúde para todos os empregados das Subseções (anterior-
mente só os da capital tinham aquele previlégio) e o Programa A OAB Vai à Escola, objeti-
vando mostrar ao jovem baiano a importância dos deveres para com a cidadania e a defesa
dos direitos humanos.

A entidade tem prestado contas, mensalmente, de todos os valores que recebe e das
despesas efetuadas, pondo à disposição de todos os advogados, através de seu “site”, balan-
cetes mensais. As contas dos anos de 2007 e 2008 foram aprovadas pelo Conselho Seccional
e encaminhadas ao Conselho Federal, rigorosamente no prazo estatuário.

Tudo tem sido feito sem que se tivesse elevado o valor da nossa anuidade, o que
demonstra que com “ação e ética” pode-se administrar nossa entidade de maneira séria.

SAUL QUADROS FILHO
PRESIDENTE DA OAB-BA
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UM MÊS DE COMEMORAÇÕES

OAB NOTÌCIAS - BAHIA Ano 3 | Salvador, Dezembro de 2009 | Nº 9

EM HOMENAGEM AO DIA DO ADVOGADO, COMEMORADO EM 11 DE AGOSTO, 
A OAB-BA PREPAROU UMA SÉRIE DE AÇÕES VOLTADAS PARA A CLASSE. CONFIRAM

ALGUMAS DESTAS, ASSIM COMO OS MELHORES MOMENTOS DO PERÍODO.

Inauguração 
do novo CAD

No dia 19 de agosto, foi inaugurado o
Centro de Atendimento ao Advogado
(CAD) no 2º andar do Fórum Ruy Barbosa.

O espaço está localizado onde funcionava o anti-
go Serviço de Orientação e Assistência Judiciária
(SOAJ) e oferece uma moderna e confortável
infraestrutura para advogados: nove salas de
atendimento; salas de consulta processual,
reunião, leitura e descanso; e uma biblioteca.

Tal infraestrutura só foi viabilizada por conta
da economia feita pela atual gestão das
anuidades recebidas.

Modernização e funcionalidade em prol
dos advogados baianos

Cezar Britto e Saul Quadros participaram do evento

oab dezembro final:Layout 1 22/12/2009 14:45 Página 4
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Reinauguração 
do Centro de Cultura 
João Mangabeira

Com o apoio da OAB-BA, a Caixa de Assistência dos
Advogados do Brasil (CAAB) reinaugurou o Centro de
Cultura João Mangabeira. Inaugurado em 1997, o

edifício foi totalmente reformado para oferecer ainda mais
segurança e conforto nos serviços prestados. O ambiente
foi totalmente climatizado e o atendimento remodelado.
Além disso, o espaço passou a contar com internet sem fio,
nova Ótica do Advogado, Livraria Bahia Jurídica (especia-
lizada em títulos de Direito), espaço exclusivo do Programa
Nacional de Modernização da Advocacia – PROMAD,
Aussie Caffé (uma cafeteria temática inspirada na cultura
australiana), ESAD – Escola Superior de Advocacia Orlando
Gomes, estacionamento WellPark e copiadora da CAAB. 

1

3

2

1. Descerramento da placa por Saul Quadros (presidente
da Seccional), Newton Cleyde (ex-presidente da
Seccional), José Amando (presidente da CAAB) e
Eduardo Argolo (Ex-presidente da CAAB).
2. O advogado e músico Walter Queiroz.
3. O secretário da Justiça, Cidadania e Direitos
Humanos, Nelson Pellegrino, compareceu ao evento.
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Um curso sobre a nova Lei do Mandado de Segurança e uma palestra sobre Nova
Execução, voltados para operadores do Direito, foram ministrados pelo advogado e
professor Fredie Didier Jr., na sede da Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes

(ESAD).  A palestra, cuja entrada foi uma lata de leite em pó, assim como o curso foram pro-
movidos pelas Comissões do Advogado Iniciante e de Apoio às Sociedades de Advogados.

Evento reuniu operadores do Direito 
para debater igualdade na América Latina

Curso sobre nova Lei do Mandado de Segurança

Muitos advogados compareceram as atividades

I Seminário Sul-Americano de Promoção da Igualdade

Professor Fredie Didier Jr.

Ruy João, presidente da Comissão
do Advogado Iniciante

OConselho Federal da OAB, através da Comissão
Nacional de Promoção da Igualdade, presidida pela
Conselheira Federal Sílvia Cerqueira com apoio da

OAB-BA, realizou em Salvador, entre os dias 19 e 21 de agos-
to, no Hotel Tropical da Bahia, o I Seminário Sul-Americano
de Promoção da Igualdade. 

O evento deu continuidade à luta da Ordem dos
Advogados do Brasil pela igualdade dos cidadãos e trouxe
renomados palestrantes - como o secretário especial de
Promoção da Igualdade da Presidência da República,  Ailton
Ferreira; a superintendente de Políticas para Mulheres da
Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade, Valdecir
Nascimento; a representante da Secretaria Especial de
Políticas para as Mulheres, Kátia Guimarães; o diretor do
Memorial dos Povos Indígenas e coordenador do Fórum
Indígena Internacional sobre Biodiversidade, Marcos Terena, e
o presidente da Comissão do Negro da OAB-SP, Marcos Zito
– para falar sobre temas relacionados à promoção da igual-

dade racial e de gênero e à luta contra a homofobia, a into-
lerância religiosa e em prol da causa indígena nos países da
América Latina. 

Estiveram presentes os presidentes do Conselho Federal
da OAB, Cezar Britto, e da Seccional Baiana, Saul Quadros; a
presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desem-
bargadora Sílvia Zarif; a secretária-geral do Conselho Federal,
Cléa Carpi; o secretário adjunto da Reparação da Presidência
da República, Eloy Ferreira; a presidente da Comissão de
Promoção da Igualdade da OAB, Silvia Cerqueira; a ministra-
conselheira de Angola, Maria Eugênia Feijó dos Santos, a
secretária de Promoção da Igualdade, Luiza Bairros.

Ao final, foi elaborada a Carta de Salvador, destacando
pontos como "Igualdade na Saúde e na Segurança",
"Promoção da Orientação Sexual", "Promoção da Tolerância
Religiosa" e "Estratégias para Promoção da Igualdade" para
entregar às autoridades da sociedade brasileira com o objeti-
vo de contribuir na elaboração de políticas públicas. 
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Reinauguração da
sala de advogados
em Fórum de Ilhéus

Na tarde do dia 28 de agosto, foi
reinaugurada a sala de advogados, no

Fórum Epaminondas Berbert, em Ilhéus.
Na ocasião, a Diretoria da Seccional

realizou a outorga de diplomas de Honra
ao Mérito Ernesto de Sá para os ex-

presidentes da Subseção. 

Inauguração de 
estacionamento 
em Camaçari

Ao lado do Fórum Barachísio Lisboa –
Camaçari-BA, foi inaugurado um
estacionamento com 60 vagas para

os advogados da região. Tal medida já está
beneficiando os advogados, principalmente,
aqueles que militam na Justiça do Trabalho,
informou o presidente da Subseção, Sérgio
Paiva.

Missa
Uma missa em ação de
graças – promovida
pela Associação de
Advogados Trabalhistas
do Estado da Bahia
(ABAT) - pelo Dia do
Advogado foi realizada
na Paróquia de Nossa
Senhora da Vitória. 

Deusdete Machado de Sena Filho,
presidente da Subseção

O presidente da Subseção de Camaçari, Sérgio Paiva, comemorou a inauguração
e  ressaltou a importância do estacionamento para os advogados da região

Secretário-geral, Antônio Menezes,
entrega Diploma de Honra ao Mérito
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Dia sem Gravata
No dia 22 de agosto, o Dia sem Gravata foi realizado no
Clube dos Advogados, localizado em Praia do Flamengo.

Música e esporte na programação do evento

Secretário da Reforma do Judiciário visita Seccional 

Em sua passagem pela Bahia, o secretário
da Reforma do Judiciário do Ministério da
Justiça, Rogério Favreto, acompanhado do

coordenador do órgão, Marcelo
Schmidt, reuniu-se com a
Diretoria Executiva da OAB-BA.
Na pauta, discussões acerca de
melhorias para o Poder Judiciário,
como a criminalização do desres-
peito às prerrogativas dos advo-
gados por parte de alguns magis-
trados, a necessidade da efetiva-
ção do pagamento dos precatórios
e solicitação de medidas para o
fortalecimento da advocacia

pública. Dentre as questões destacadas, vale salientar
a atenção solicitada pela Seccional Baiana para o pro-
jeto que define um período de férias para os advoga-
dos - atualmente, parado no Senado. Favreto decla-
rou-se favorável e garantiu que, juntamente com o

Conselheiros federais e membros da Diretoria 
receberam a representação do ministério

Rogério Favreto

presidente do Conselho Federal, Cezar Britto, mediará
a causa para encontrar uma saída satisfatória no
Congresso Nacional. 
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Inauguração em 
Vitória da Conquista

Cerca de 300 pessoas participaram da solenidade de
inauguração da nova sede da Subseção de Vitória da
Conquista. “Contamos agora com uma das melhores

e mais modernas Subseções do interior do Estado”, ressalta
Fábio Macedo, presidente da Subseção. Devidamente estru-
turado para o desenvolvimento das atividades profissionais,
o novo espaço conta com uma ampla recepção, auditório
para 120 pessoas, salas de atendimento jurídico e ao advo-
gado, sala de reuniões, setor administrativo, sala da Caixa
de Assistência ao Advogado, biblioteca, além de sistema de
segurança.

Vitória da Conquista possui 700 advogados filiados,
tendo 350 destes na ativa - incluindo os municípios de
Anagé, Cândido Sales, Encruzilhada, Planalto e Poções.  A
região ocupa o terceiro lugar no quesito número de advo-
gados no Estado (a Bahia tem 30 mil, sendo 22 mil na ativa)
e conta ainda com três faculdades de Direito. 

Na ocasião, foi prestada uma homenagem aos ex-pre-
sidentes da Subseção de Conquista, que está completando
32 anos de existência, com a entrega de diplomas de Honra
ao Mérito Ernesto de Sá (primeiro presidente da OAB-BA,
em 1932). Foram condecorados os ex-presidentes Coriolano

Sales (primeiro), Eliezé Bispo dos Santos, Rinaldo Luz de
Carvalho, Uady Barbosa Bulos, Rui Araújo Medeiros,
Ubirajara Godin Ávila (falecido), Jorge Maia, Paulo de Tarso
David, Gilberto Dias Lima, Alfredo José da Nova e Ronaldo
Soares. 

Fizeram parte também da programação, as inaugura-
ções do memorial dos ex-presidentes na sala Nilton
Gonçalves e da placa comemorativa das instalações da
nova sede, que fica próxima ao Fórum João Mangabeira.
Uma exposição de obras dos artistas Adilson dos Santos,
Adelson do Prado e J. Murilo também foi realizada. As
diversas salas receberam os nomes dos advogados Orlando
Leite, Nilton Gonçalves, Emanuel Machado Lopes, além da
Biblioteca Iara Cairo. 

Membros da Diretoria e do Conselho da Seccional, no evento
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Inauguração em Itamaraju
Foi realizado na cidade de Itamaraju, região do extremo sul baiano, a 930km de

Salvador, a cerimônia de  inauguração da sede própria da Subseção da OAB-BA. 
O local possui um auditório para 150 pessoas, sala de recepção, cantina, sala da

presidência, diretoria e secretaria, banheiros masculino e feminino, além de espaços
criados especificamente para atendimentos jurídicos e trabalhos de estágios, graças

ao trabalho desenvolvido pela presidente Sandra Pereira.

Teixeira de Freitas 
comemora nova aquisição

Teixeira de Freitas ganhou a sede pró-
pria da Subseção da OAB – Ordem
dos Advogados do Brasil, situada na

Praça Matriz de São Francisco, no bairro
Bela Vista, região central da cidade. A sede
própria da instituição ganhou uma arquite-

tura moderna, adequada aos serviços da
entidade jurídica. Entre as dependências
localizadas nos dois pisos do prédio, estão
auditório, três salas administrativas, salão
de reunião, sala da presidência, recepção,
cantina e seis banheiros. 

Jackline Martins Larcher

A ex-presidente da
Subseção, Sandra Pereira

oab dezembro final:Layout 1 22/12/2009 14:46 Página 9



10 OAB NOTÍCIAS - BAHIA Ano 3 | Salvador, Dezembro de 2009 | Nº 9

Reinauguração da Subseção de Brumado 

Após ampliação, a Subseção de
Brumado foi inaugurada. No
local, foi construída uma sala

exclusiva para atendimento aos advoga-
dos, divisão de sanitários e adaptação
para pessoas portadoras de deficiência,
instalação de uma cozinha, almoxarifado
e sala de arquivamento de documentos,
além de pavimentação da fachada, área

externa e interna. “Quando assumi a
Subseção, em 2007, as secretárias não
tinham nem onde lavar os pratos. Agora,
efetivamente, foi concluído o projeto
desta sede, que vem desde 2004.
Agradeço à Diretoria da Seccional por
viabilizar a verba para finalizarmos esse
processo”, ressaltou o presidente da
Subseção de Brumado, Tadeu Ventura.

Duas novas salas de advogados na Subseção de Itapetinga 

ASubseção de Itapetinga inaugu-
rou  duas novas salas para os
advogados - nos fóruns de

Itambé e de Macarani.  Os espaços
ganharam mobiliário novo e estão equi-
pados com computador e impressora a
laser e, além de acesso à internet em
banda larga, informou o presidente da
Subseção, Fabrício Moreira.    

As salas têm o objetivo de servir como
um apoio para o exercício profissional do
advogado, pois são um lugar adequado para
uma parada e elaboração de tarefas rápidas,
como um acordo - até mesmo possibilitan-
do a elaboração desta peça processual. Além
disso, proporciona um atendimento diferen-
ciado vez que, antes, as conversas com clien-
tes eram feitas nos corredores.

Nova sala para os advogados de Jequié

Opresidente da Subseção de Jequié,
Miguel Avelino dos Anjos, e o
conselheiro da OAB-BA Augusto

César Almeida Ribeiro entregaram aos
advogados da região a nova sala dos
advogados na Justiça do Trabalho. Além
de um ambiente totalmente informatiza-

do, os advogados agora têm à disposição
uma TV de plasma, aparelhos de DVD e
fax, antena parabólica e bebedouro. A
nova sala foi instalada no Fórum Ministro
Hylo Gurgel, que fica localizado na
Avenida Perimetral Dois, nº 100,
Jequiezinho.  
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Tadeu Ventura Azevedo

Conselheiro Augusto Cézar

Fabrício Moreira

ASubseção de Jacobina inaugurou uma sala para os
advogados no novo Fórum da Justiça do Trabalho.
A estrutura do espaço é composta por mobiliário

novo, ar-condicionado, computador com acesso à inter-
net, TV, DVD, impressora, fax e telefone. De acordo com o
presidente da Subseção local, José Fábio Andrade

Sapucaia, “a sala, que foi cedida para ser efetivamente da
OAB, oferecerá melhores acomodações para os advogados
aguardarem audiências e elaborarem petições, pois a
estrutura atual é mais confortável que a da antiga sala,
existente na casa provisória em que funcionava a Vara do
Trabalho”.  

OAB-BA inaugura sala de advogados em Jacobina

A criação de uma Subseção da OAB, no município de Luís Eduardo Magalhães – localizado na região Oeste do
Estado a 947 km de Salvador – foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Pleno da Seccional, reunido no
último dia 17 dezembro. Oportunamente serão adotadas as medidas para instalação da Subseção, que será a

32ª no território baiano.

Conselho aprova criação de Subseção em Luís Eduardo Magalhães 

oab dezembro final:Layout 1 22/12/2009 14:46 Página 10
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OAB inaugura 
sede própria 
na Subseção 
de Itaberaba

Subseção de Itamaraju tem novo presidente

Em face do licenciamento - por tempo
indeterminado - da advogada Sandra
Bastos Pereira, do  cargo de presidente

da Subseção da OAB em Itamaraju, o advoga-
do Esterfeson Fontes Marcial, atual vice-pre-

sidente, assumiu a função e permanecerá até
o término da atual gestão.  A atuação de
Esterfeson no cargo de presidente foi aprova-
da por unanimidade em reunião realizada
pela direção da Subseção. 

Após 26 anos com um imó-
vel alugado, a Subseção da
OAB em Itaberaba ganhou

sua  sede própria.  O novo prédio
foi estruturado para atender às
necessidades dos advogados, dis-
pondo de auditório, sala de aten-
dimento, sala da CAAB, recepção,
sanitários adaptados para porta-
dores de necessidades especiais e
uma galeria de ex-presidentes.
A nova sede está localizada na
Rua Wenceslau Braz, nº 632, bair-
ro São João.

Esterfeson Macial

Advogados do sul elogiam ações positivas da diretoria da Seccional

Os advogados de Guanambi, Brumado, Caetité e
Vitória da Conquista elegeram o Recorte Digital e o
congelamento das anuidades como as realizações

mais positivas da atual gestão da OAB-BA.  A conclusão foi
obtida após enquete informal, realizada pela diretoria da
Seccional, durante visita realizada no mês de setembro àque-
las subseções. 

Na oportunidade, o diretor tesoureiro da Seccional, Ary
Moreira, explicou que a manutenção do valor das anuidades
só foi possível porque a Seccional realizou efetivas cobranças
dos inadimplentes.  

Diferente das gestões anteriores, que não cobravam aos
inadimplentes e, ao contrário, reajustavam a anuidade para
equilibrar as finanças, a medida adotada pela diretoria redu-
ziu a inadimplência em torno de 20 pontos percentuais (no
final de 2006 era 67% e caiu para 47%, em meados de 2009).
Tal redução poderá ser ainda maior quando for concluído o
levantamento para dar baixa no cadastro de advogados fale-
cidos e incompatíveis com o exercício da Advocacia (juízes,
serventuários, delegados, auditores e agentes fiscais).   Após a
conclusão deste trabalho, Moreira acredita que a inadimplên-
cia pode cair em 25 pontos percentuais.

oab dezembro final:Layout 1 22/12/2009 14:46 Página 11
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Posse da primeira Subcomissão de
Proteção dos Direitos dos Animais

Foi instituída em caráter inédi-
to no país, no dia 5 de outu-
bro, a Subcomissão de

Proteção dos Direitos dos Animais
da OAB-BA. O grupo de trabalho é
formado pelos advogados
Alessandra Brandão Barbosa (presi-
dente), Antônio Carlos Fernandes
(vice-presidente) e Regina Célia
Santana Piñeiro, está subordinado
à Comissão do Meio Ambiente da
Seccional baiana e lutará em prol
de políticas públicas em favor da
proteção dos direitos dos animais
no Estado.  

Seccional prepara segunda 
edição do Catálogo das Sociedades 

Alavancada pela repercussão positiva de seu
primeiro Catálogo das
Sociedades de Advogados,

lançado no final ano passado, a
OAB-BA já está finalizando a pro-
dução da segunda edição da
publicação.  O novo volume servi-
rá como guia de referência na
busca de sociedades de advoga-
dos, instituições e serviços do
meio jurídico, além de trazer tex-
tos institucionais e históricos,
mostrando a evolução pela qual
passaram os escritórios de advo-
cacia na Bahia, ao longo das últi-
mas décadas, desde que a
Seccional baiana foi fundada no
Estado. “Esta publicação é de grande relevância
para os advogados, uma iniciativa que deve ser
seguida pelas entidades dos demais estados”, pon-

derou o presidente do Conselho Federal da OAB,
Cezar Britto.

O projeto conserva o objetivo de
divulgar as sociedades de advogados
devidamente registradas na Ordem, seus
diferenciais competitivos e especializa-
ções, assim como serviços complementa-
res e instituições do meio jurídico. Quase
mil sociedades de advogados constam
nos atuais registros da OAB-BA e, de
acordo com o presidente da Comissão de
Apoio às Sociedades de Advogados da
OAB-BA, André Godinho, a publicação
incentiva e solidifica a profissionalização
das sociedades e as trata de forma equi-
librada.  “Todas recebem um tratamento
igualitário, pois o espaço dedicado para

cada uma delas é o mesmo, seja no índice alfabético,
no tamanho ou no valor do espaço publicitário para
quem fizer esta opção”, explanou. 

Advogada Ana Rita Tavares

A presidente Alessandra Brandão Barbosa 
e o vice-presidente Antônio Carlos Fernandes

André Godinho, presidente 
da Comissão de Apoio às
Sociedades de Advogados
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Homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

AOAB-BA, através da Comissão de Promoção da Igualdade
Racial (Compir), presidida pela advogada Eunice Martins
Gomes, comemorou o Dia Internacional da Mulher Negra

Latino-Americana e Caribenha. A cerimônia foi realizada no audi-
tório da Entidade e homenageou 12 mulheres negras de destaque
no cenário brasileiro: Neuza Maria Alves Silva, Ana Célia Silva,
Creuza Maria Oliveira, Vilma Reis, Andremara Santos, Ivete
Sacramento, Sílvia Cerqueira, Osvanda do Espírito Santo Neves,
Luiza Helena Bairros, Domingas Souza da Paixão, Eronildes
Vasconcelos Carvalho (Tia Eron) e Isabela Alice Jesus.  

Comissão de Ensino Jurídico 
tem novo presidente

Foi empossado no dia 24 de agosto, o advoga-
do Luís Carlos Monteiro Laurenço no cargo de
presidente da Comissão de Ensino Jurídico da

OAB-BA.  A cerimônia de posse aconteceu no
Gabinete da Presidência da Casa.   

Eunice Martins
ao lado das 
homenageadas

Banda
Mulherada

alegrou a noite

Luís Laurenço assinou termo de 
posse no Gabinete da Presidência
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OAB Vai à Escola no Bairro da Paz

Os alunos do Colégio Estadual Mestre Paulo dos
Anjos, localizado no Bairro da Paz, receberam
as palestras do projeto OAB Vai à Escola. A

advogada e integrante da Comissão de Direitos
Humanos da Seccional baiana Eliasibe Simões e a pro-
fessora e representante da Secretaria Estadual de

Educação Ana Elizabeth Costa apresentaram aos alu-
nos os assuntos tratados na cartilha do projeto OAB
Vai à Escola e no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), que foram distribuídos para os estudantes e
professores da instituição para realização de ativida-
des ao longo do ano. 

Premiação do Concurso de Jingle

AOAB-BA - através de sua
Comissão de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer -

anunciou o resultado do
Concurso Nacional de Jingles
“Sou Compositor e Quero Ouvir
meu Nome nas Rádios”. O pri-
meiro colocado foi Marcelo
Tuzzolo Quintanilha, que obteve
a média 9,5. Já André Almeida
de Jesus ficou em 2º lugar, com
média de 9,33. E Everaldo
Calazans de Almeida Filho ocu-
pou a 3ª colocação, com média
de 9,16. 

O primeiro colocado recebeu da União Brasileira de
Compositores (UBC), patrocinadora do concurso, um
cheque de R$5.000 (cinco mil reais). Já os três primei-
ros colocados receberam certificados expedido pela
OAB-BA, em reconhecimento ao excelente desempe-
nho. O prêmio foi entregue em solenidade festiva no
auditório da OAB-BA. 

O jingle vencedor pode ser baixado no site da OAB-
BA (www.oab-ba.com.br) e possui uma finalidade edu-
cativa, de informar e estimular a proteção desse direi-
to moral por parte da sociedade brasileira.  

Lançamento de CD 
Na mesma oportunidade, com a participação do

cantor Luiz Caldas e do advogado cantor Waltinho
Queiroz aconteceu o lançamento do CD contendo as
12 canções selecionadas pelo Concurso de Advogados
Cantores e Compositores. O disco é resultado do con-
curso promovido pela Comi são de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer da OAB-BA.

Apresentação e entrega de cartilhas reforçam os assuntos abordados pelo projeto

Antônio Menezes, Luiz Caldas 
e Rodrigo Moraes
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Cezar Britto visita 
instâncias judiciais da Bahia

Jurista baiano lança duas
obras simultaneamente

O advogado, professor-
mestre, procurador e ex-
conselheiro da OAB-BA
Marcus Vinícius
Americano da Costa
lançou as obras didáticas
Manual de Direito
Individual do Trabalho e
Manual de Direito
Processual Trabalhista
(Servanda Editora - São
Paulo). O jurista
Americano da Costa, que
atua em diversas
instituições educacionais e
acadêmicas, é autor de 16
obras jurídicas e mais de
200 publicações em vários
ramos do Direito, de
âmbito regional e
nacional. 

Para ajudar a resolver a crise ainda existente no
Judiciário baiano, o presidente do Conselho
Federal da OAB, Cezar Britto, decidiu fazer um

relatório para ser encaminhado ao Conselho Nacional
de Justiça (CNJ). Tal decisão foi tomada após a sua visi-
ta a algumas instâncias judiciais baianas - Juizados
Especiais (Brotas); Faculdade Universo (Avenida ACM) e
Varas do Trabalho (Comércio) – no mês de agosto.
Durante esta sua passagem por Salvador, Britto também
participou da inauguração do Centro de Atendimento
ao Advogado – CAD, no Fórum Ruy Barbosa, e da ceri-
mônia de abertura do I Seminário Sul-Americano de
Promoção da Igualdade.

Visita ao prédio do TRT5, no Comércio

Seccional baiana participa de pedido 
de impeachment de Arruda e seu vice

Em Brasília, para participar do Colégio de Presidentes
das Seccionais da OAB, o presidente da OAB-BA, Saul
Quadros, integrou a comitiva que protocolou, em 7 de
dezembro, na Câmara Legislativa do DF, pedido de
impeachment do governador José Roberto Arruda e do
vice, Paulo Octávio  (ambos do DEM), acusados de parti -
cipar de esquema de corrupção no governo.

A representação foi entregue pelo presidente do
Conselho Federal, Cezar Britto, além dos presidentes das
Seccionais do Distrito Federal, Estefânia Viveiros;  de São
Paulo, Luiz Flávio D`Urso; do Rio de Janeiro, Wadih
Damous; de Pernambuco, Jayme Asfora; do Rio Grande
do Sul Cláudio Lamaquia e da Bahia, Saul Quadros,
acompanhado de André Godinho, Ruy João Ribeiro,
Fabrício Olivieira, Bruno Godinho e David Bellas.
Diversos conselheiros federais e seccionais de vários
estados também estiveram presentes ao encontro. 

"O que aconteceu aqui interessa a todo o Brasil.
Demos o nosso apoio a um ato de quem quer um país
melhor", afirmou Cezar Britto. Ele destacou, ainda, que
"a presença dos presidentes e conselheiros regionais da
OAB demonstra a unidade e a força desse processo". 

15
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Desagravo público foi realizado durante
entrega de carteiras na Seccional

Oato público de desagravo à advogada e procuradora do Estado da Bahia
Joselita Cardoso Leão, realizado em meio à recepção de 56 novos pro-
fissionais aos quadros da OAB-BA, deu um tom de singularidade à sole-

nidade. A cerimônia teve o objetivo de manifestar formalmente o apoio a
Joselita Leão, em conformidade com a aprovação unânime do Conselho Pleno
da Seccional ao pedido de desagravo em favor da advogada, que foi injusta-
mente ofendida em sua dignidade profissional, por matéria publicada no Jornal
A Tarde, na edição de 15 de agosto de 2009, em seu caderno de Política. 

Secretária do Conselho Federal
visita Seccional baiana

Em viagem de férias pela Bahia, a secretária-geral do Conselho Federal
da OAB, Cléa Anna Carpi Rocha, visitou a sede da Seccional baiana.
Carpi declarou-se “encantada de estar visitando uma Seccional tão

bem dirigida por um presidente que vem se destacando pelo trabalho e dina-
mismo, em defesa da cidadania e da Advocacia nacional”.   Ela também apro-
veitou para saudar os conselheiros federais Durval Ramos Neto, Luís Viana
Queiroz, Marcelo Zarif e Sílvia Cerqueira. 

Prêmio Calmon de Passos valoriza talentos

Oadvogado Felipe Silva Noya, com o trabalho
“A Legitimação ad Causam Coletiva
Passiva”, na categoria monografia; o

advogado Daniel Pereira Pondé, com o trabalho
“Ação de Autorização Judicial para Antecipação
Terapêutica de Parto em Virtude de Anencefalia do
Feto”, na categoria peça processual; e o acadêmico
de Direito Thiago Anton Alban, com o texto “A
Metáfora do Tetris – Uma Análise do Método
Subsuntivo do Direito”, na categoria dissertação,
foram os vencedores do Prêmio Calmon de Passos,
promovido em parceria entre a OAB-BA e Escola
Superior de Advocacia Orlando Gomes (ESAD).   A
premiação aconteceu em 4 de novembro, no
auditório Raul Chaves da Faculdade de Direito da
UFBA, na Graça. 

Cléa Anna Carpi Rocha, secretária
do Conselho Federal da OAB

Joselita Leão
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Conselho Pleno aprova desagravo 
em favor do advogado Vinícius Costa

Homenagem

Segurança para os advogados criminalistas

Adiretoria da OAB-BA realizou uma ceri-
mônia em homenagem aos bacharéis
em Direito formados pela Universidade

Federal da Bahia – Ufba, em 1959. A homena-
gem foi prestada aos advogados pelos cin-
quenta anos de dedicação à advocacia e con-
tribuição ao crescimento da Seccional Baiana.
Na oportunidade, foi entregue um certificado
de Honra ao Mérito a 18 integrantes da turma,
inscritos na Seccional: Alberto José Gomes,
Amadiz Silva Barreto, Ben-Hur Nogueira Faria,
Edivaldo M. Boaventura, Eurípedes Brito
Cunha, Frederico Augusto dos Santos,
Gervásio José dos Santos, Joaquim Arthur Pedreira
Franco de Castro, Maria José de Oliveira, Nemésio
Leal Andrade Salles, Newsa Campos, Osvaldo Ribeiro
de Jesus, Pedro Bittencourt Ferraz, Rafael Briglia,

Raimundo Medrado Primo, Remy Pompilho Fernandez
de Souza, Thomas Bacellar da Silva e Walter Bastos
Sacramento. 

Diante das inúmeras reclamações dos advogados
criminalistas sobre as precárias condições das
salas reservadas para o contato com os clientes,

nos estabelecimentos prisionais do Estado, o presidente da
OAB-BA, Saul Quadros, enviou ofício ao secretário de
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia,
Nelson Pellegrino, informando-o sobre o lastimável estado
de conservação em que se encontram esses locais.  

O presidente da OAB-BA solicitou a intervenção ime-
diata da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos
Humanos para adotar medidas e providências cabíveis
para reformar as salas. Saul Quadros destaca que tal
situação atenta contra a dignidade do profissional do
Direito, ferindo as prerrogativas do advogado, que assegu-
ra ao profissional poder comunicar-se pessoal e reserva-
damente com seu cliente preso e com segurança.  

17

Turma de Direito de 1959

OConselho Pleno da Ordem dos Advogados
do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) aprovou,
por unanimidade, pedido de desagravo em

favor do advogado Vinícius Costa de Souza, que é
atuante em todo o sudoeste do Estado, especifica-
mente em Brumado e Livramento de Nossa
Senhora.  O advogado teve suas prerrogativas pro-
fissionais violadas e foi vítima de “arapongagem”
com transcrição de um suposto diálogo, gravado

entre ele e um cliente.  
Os atos injuriosos foram praticados por membros
de uma agremiação partidária, com distribuição de
panfletos em eventos públicos, realizados no
município de Rio de Contas.  A matéria, cujo rela-
tor foi o conselheiro Fabrício Oliveira, determina
que Vínícius Costa seja desagravado publicamente,
em ato de solidariedade que será promovido pela
Seccional, em data a ser fixada oportunamente. 
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Eleições
Informatização e eficácia marcam votação para o próximo triênio 

Uma verdadeira festa da democracia que celebrou o
sufrágio direto de 11.079 advogados que compareceram
às urnas, em todo o Estado, durante a realização do plei-
to, no último dia 25 de outubro.  A eleição teve o objeti-
vo de escolher as Diretorias da Seccional e das Subseções
da OAB-BA e da Caixa de Assistência dos Advogados da
Bahia (CAAB), os membros do Conselho Seccional e os

Conselheiros Federais pela Bahia para atuar no próximo
triênio 2010 a 2012.  Quatro chapas estiveram na disputa
pelos os votos – Ação e Ética, liderada pelo atual presi-
dente da entidade, Saul Quadros; A Nova Ordem, do advo-
gado Roque Aras; OAB de Verdade, do ex-presidente
Dinailton Oliveira, e Procuramos Indepen dência, do advo-
gado José Amando Júnior.  

ADVOGADOS REELEGERAM SAUL QUADROS (CHAPA AÇÃO E ÉTICA) NA PRIMEIRA ELEIÇÃO DA ORDEM QUE UTILIZOU URNAS ELETRÔNICAS

Dinailton
Oliveira

Saul 
Quadros 

José
Amando

Roque 
Aras

Saul Quadros obteve 
49,75% dos votos válidos

e celebrará a posse no 
dia 11 de janeiro de 2010.
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Este ano, o processo eleitoral foi modernizado, graças a
uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que
possibilitou a instalação de urnas eletrônicas nos locais de
votação, conferindo dinamismo, agilidade e segurança às
eleições. Em Salvador, aconteceu no Centro de Convenções
do Estado da Bahia e a adesão dos advogados foi tão mas-
siva que o estacionamento e as vias de acesso ao CCB fica-
ram congestionados.  Para o presidente da comissão eleito-
ral, Ademir Ismerim, “o processo transcorreu normalmente
e deu uma demonstração da força da classe que, mais uma
vez, provou o quanto é participativa”. 

Devido a questões operacionais e número de eleitores, a
utilização de urnas eletrônicas não foi efetivada em todas
as Subseções. As urnas foram utilizadas em 16 das 31
Subseções – Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa,
Brumado, Camaçari, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus,
Itabuna, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso,
Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. A votação nas
demais localidades aconteceu em cédulas impressas, nas

urnas convencionais.  Em todo o Estado, as eleições trans-
correram dentro da normalidade e o resultado (ver gráficos)
pôde ser conhecido cerca de duas horas depois do início da
apuração.  

Urnas
O resultado final da contagem dos votos das 55 urnas

– 21 na Seccional, em Salvador e 34 em Subseções do
interior – asseguraram a reeleição do atual presidente da
entidade, Saul Quadros, líder da Chapa Ação e Ética, que
obteve 47,65% dos votos no cômputo geral correspon-
dentes a 49,75% dos votos válidos. (ver gráficos).  Para a
próxima gestão, Quadros garante que dará continuidade
ao trabalho em prol dos advogados baianos, assegurando
sua representação em benefício de toda a classe, sem
fazer discriminação entre admiradores e opositores.  Os
eleitos na capital e nas Subseções (ver tabela) tomarão
posse para o novo mandato a partir do dia 1º de janeiro
de 2010.

Diretoria Executiva da OAB-BA eleita para 2010-2012
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Eleições 2009 - Resultado Geral

Resultado em Salvador
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Presidentes eleitos nas Subseções

Resultado no interior do Estado
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Último Colégio de Presidentes é 
marcado por relatórios e perspectivas

Adiretoria da Seccional baiana e os presiden-
tes das Subseções reuniram-se no dia 18 de
dezembro para o 4º e último Colégio de

Presidentes da OAB-BA, em 2009, realizado no Hotel
Tropical Bahia, em Salvador.  Na parte da manhã
deste primeiro encontro, após o processo eleitoral,
compareceram os atuais presidentes das Subseções e
os que foram eleitos para a próxima gestão que se
inicia no dia 1º de janeiro de 2010.  O presidente Saul
Quadros; o secretário-geral, Antônio Menezes; o
tesoureiro, Ary Moreira; o conselheiro federal Luís
Viana Queiroz; o presidente do Tribunal de Ética e
Disciplina (TED), Maron Agle e o presidente da Escola
Superior de Advocacia Orlando Gomes, Carlos Rátis,
apresentaram os relatórios de atividades realizadas
ao longo dos últimos três anos.  

No turno da tarde, as perspectivas para o próximo triênio
marcaram a segunda parte do Colégio de Presidentes. No
momento, o presidente Saul Quadros saudou os presidentes
eleitos, lembrando que a posse administrativa deve acontecer
em todas as Subseções, no primeiro dia do ano de 2010.

O presidente da Secional destacou que existe um grande
desafio a ser enfrentado - a implementação da Resolução 65,
de 14 dezembro de 2008, do CNJ, que trata da Numeração
Única dos processos, os quais passarão a ter 20 dígitos, em todo
o país. Inclusive, o TRT 5, na Bahia, já começou a utilizar a novi-

dade.   De acordo com Quadros, “o temor é que muitos se atra-
palhem, por isso, os presidentes precisam ficar atentos para
prestar os devidos esclarecimentos aos colegas que precisarem”.   

Quadros chamou a atenção para a necessidade de os advo-
gados se qualificarem, adquirindo computadores, investindo na
certificação e assinaturas digitais, pois a Justiça na Bahia vai
entrar forte no processo virtual.  A Advocacia via mudar radi-
calmente.  Quem não se modernizar vai ficar para trás, alertou.
“Por isso, a atualização é muito importante e está sendo exigi-
da pelo CNJ. A perspectiva no futuro é que vão desaparecer as
atas e os processo físicos”, complementou.
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Ministro do CNJ abre Colégio de Presidentes da Seccional 
A preocupação com a qualidade da pres-

tação de serviço jurisdicional no Estado da
Bahia marcou os primeiros momentos da
reunião do II Colégio de Presidentes da OAB-
BA), em 2009, realizado no Hotel Pestana. A
abertura contou com a presença do ministro
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
Gilson Dipp e no turno da tarde, teve a parti-
cipação do Secretário Estadual de Segurança
Pública, Cézar Nunes.

Vinte e sete dos 31 presidentes compare-
ceram ao encontro, cuja mesa-diretora foi composta pelo
ministro do CNJ, Gilson Dipp; pelo presidente da Seccional, Saul
Quadros; pelo tesoureiro Ary Moreira; pelo secretário-geral,
Antônio Menezes e pelo secretário-adjunto, Waldir Santos.   

Já no III Colégio, o presidente da OAB-BA – juntamente
com presidentes de 21 Subseções da Entidade – entregou à pre-
sidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora Sílvia
Zarif, um relatório sobre a Situação do Poder Judiciário no

Interior do Estado da Bahia. O docu-
mento foi elaborado a partir das queixas
e reivindicações apresentadas pelos pre-
sidentes das várias Subseções sobre o
cenário atual da Justiça Comum. “O
encontro foi oportuno, pois o Tribunal
de Justiça precisa contar com a partici-
pação dos advogados no processo de
informatização, que vai resolver grande
parte dos problemas existentes atual-
mente”, ressaltou a presidente do TJ-BA.

Cézar
Nunes A desembargadora Sílvia

Zarif, presidente do TJ-BA
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Numeração Única
Entenda como isso vai facilitar o acesso às informações 

processuais e agilizar a prestação jurisdicional 

Apartir de janeiro de 2010, o Tribunal Regional do
Trabalho da 5ª Região e toda a Justiça do Trabalho
vão mudar a numeração de seus processos, adotando

o novo padrão determinado pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) por meio da Resolução 65/2008 e regulamenta-
do pelo TST e CSJT nos atos conjuntos 20 e 28/09. A mudan-
ça da numeração ocorrerá durante o recesso, já que o TRT5
precisa alterar todos os programas e todos os relatórios.

Para facilitar a vida dos advogados – e também dos recla-
mantes, reclamados e magistrados -, o portal do TRT5
(www.trt5.jus.br) vai disponibilizar para as consultas as duas
numerações (a antiga e a nova), permitindo que o usuário
digite apenas as mesmas informações prestadas hoje - núme-
ro do processo, ano e número da Vara de origem para ter
acesso aos dados. 

A nova numeração tem a seguinte estrutura: 
NNNNNNN.DD.AAAA.J.TR.OOOO. 
- Os sete dígitos iniciais (N) serão para a numeração do

processo e dos apartados (agravos de instrumento, execução
provisória etc);

- Os dois dígitos seguintes correspondem ao número veri-
ficador e não precisam ser digitados na pesquisa. Esse núme-
ro é gerado automaticamente na definição do número inicial
e refere-se à Norma ISO 7064:2003 (D);

- No terceiro campo, virão quatro dígitos para indicar o
ano de ajuizamento do processo (A);

- Segue-se o quarto campo com apenas um dígito, para
identificar o órgão ou segmento do Poder Judiciário - a
Justiça do Trabalho, por exemplo, terá número 5 (J);

- O quinto campo, com dois dígitos, vai identificar o tri-
bunal do respectivo segmento do Judiciário (TR);

- E o sexto campo, com quatro dígitos, identifica a unida-
de de origem do processo - Varas do Trabalho - (O).

A numeração única visa a facilitar o dia-a-dia dos usuá-
rios, que vão ter uma forma homogênea para consultar pro-
cessos em todos os tribunais. Também facilitará o serviço
estatístico do CNJ. Os processos em tramitação na data da
implantação da numeração única vão receber um novo
número, que conviverá com o original durante todo o seu
curso.

No primeiro campo da numeração única (NNNNNNN), vai
entrar o número do processo nos primeiros cinco dígitos e os
dois últimos dígitos ficarão reservados para identificar os
apartados. Já os processos redistribuídos vão manter o seu
número original, mesmo mudando de Vara. No TRT5, haverá
uma ferramenta para o usuário ser avisado quando ocorrer
essa mudança.

Para entender melhor a mudança numérica, temos como
exemplo um processo com a seguinte numeração atual:
00001-2008-001-05-00-9 RT. A partir de janeiro, este pro-
cesso será numerado da seguinte forma: 0000100-11-2008-
5-05-0001 RT (os dois dígitos sublinhados no primeiro campo
estão em destaque apenas para mostrar que indicam os apar-
tados). Outro exemplo: o processo 01323-1996-001-05-01-3
EP ficará com o formato 0132301-84-1996-5-05-0001 EP.
Os processos autuados em apartados a partir de janeiro rece-
berão um novo número de processo que continuará vincula-
do à ação principal.
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OBRIGADO, SOCIEDADES!OBRIGADO, SOCIEDADES!
A OAB-BA AGRADECE ÀS SOCIEDADES DE ADVOGADOS QUE CONTRIBUÍRAM

VOLUNTARIAMENTE COM A ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2009.

694/2000 ADVOCACIA MAURÍCIO VASCONCELOS
1302/2004 ADVOCACIA WANDERLEY GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS
12/1976 AILTON DALTRO MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
834/2001 ANDRÉ LUIZ DUARTE TEIXEIRA ASSESSORIA JURÍDICA
626/99-SI ARAS E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
1677/2008 ARGÔLO, FONSECA, LINS E LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
1014/2002 ARISTOTELES LEAL ADVOGADOS
1018/2002 ARY MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
18/1978 AZEVEDO, BARRETO & RAMOS - ASSOCIADOS S/C
987/2002 BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
1063/2002 BARBOSA DANTAS CONSULTORIA JURÍDICA E ADVOCACIA
1603/2008 BASTOS,  PERDIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
159/92 BRITO CUNHA ADVOGADOS
1003/2002 CARLOS NICACIO E ASSOCIADOS ADVOCACIA S/C
1496/2007 CARRERA ASSOCIADOS - ADVOCACIA EMPRESARIAL
1684/2008 CARRILHO ROSA ADVOCACIA EMPRESARIAL E CONSULTORIA
1154/2003 CASTRO OLIVEIRA ADVOGADOS
376/97-SI CHAVES E MARTINS - ADVOGADOS ASSOCIADOS
1613/2008 COSTA & CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
623/99-SI COSTA E DINIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
1456/2006 DAMASCENO & MARQUES ADVOCACIA
393/97-SI EDIVALDO ARAÚJO E ADVOGADAS ASSOCIADAS S/C
318/96-SI ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ALBÉRICO CASTRO
505/99-SI ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NÓVOA, BRAGA & RAMOS
291/96-SI ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA VALADÃO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
72/87 ESCRITÓRIO DE DIREITO TRIBUTÁRIO CARLOS ARAPONGA
90/89 F. BASTOS ASSESSORIA JURÍDICA
1037/2002 FARIAS E LISA ADVOGADOS ASSOCIADOS
1571/2008 FERNANDO MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
649/99 FIEDRA ADVOCACIA EMPRESARIAL S/S
468/98-SI GABINO KRUSCHEWSKY - ADVOGADOS ASSOCIADOS
1427/2006 GAMIL FÖPPEL ADVOGADOS ASSOCIADOS
1350/2005 GERALDO SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
95/89-SI GOMES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
1126/2003 HUMILDES, PINHEIRO, LOPES & ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
1006/2002 JADYR BARROS E ADVOGADOS ASSOCIADOS

203/94-SI JOAU BASTOS LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
1442/2006 JOSÉ CARNEIRO ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
953/2002 LACERDA, MATTEI E BULHÕES - ADVOGADOS ASSOCIADOS
1592/2008 LEAL & LIMA, ADVOGADOS ASSOCIADOS
1378/2005 LEÔNCIO RAMOS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
786/2000 M.L. GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS
398/97-SI MACHADO, MEYER, SENDACZ,OPICE, BULCÃO E PITHON - ADVOGADOS
840/2001 MARCHI VIVAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
1582/2008 MARLON SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
1311/2004 MARQUES E SILVA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
1598/2008 MENDES & FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
1325/2004 MENDES OLIVEIRA ADVOCACIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES
1356/2005 MERCÊS, NICOLINI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
784/2000 MONTEIRO E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
1679/2008 MUNHOZ AMORIM ADVOGADOS E CONSULTORES
920/2001 NAJAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
1030/2002 NM- NARCISO E MARILENE CORREIA- ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
107/90 NOGUEIRA REIS ADVOGADOS
1449/2006 NOVAS ADVOCACIA E CONSULTORIA
1527/2007 PAULO CESAR PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS
1410/2005 PEDREIRA E QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
1412/2005 PEREIRA FALCÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
995/2002 PINHEIRO DE LEMOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
1546/2007 RAIMUNDO BRITO ADVOGADOS
757/2000 REIS E REIS ADVOGADOS
1391/2005 RENATO ARAGÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
334/96-SI     SAUL QUADROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
342/97-SI SALES E VERÇOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
1672/2008 SAMPAIO, OLIVEIRA & ARMENTANO ADVOGADOS ASSOCIADOS
352/97-SI SEPÚLVEDA, BRASIL E MONTAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
348/97-SI TORRES ADVOGADOS ASSOCIADOS
1327/2004 TOURINHO E GODINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
1569/2008 TURIANO E NUNES ADVOGADOS
1548/2007 URBANO FÉLIX E ADVOGADOS ASSOCIADOS
1488/2006 VILARES & VILARES ADVOCACIA
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