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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

Seção do Estado da Bahia  

RESOLUÇÃO - N.º DE-003/2007  

Define as Comissões Permanentes e Especiais do 
Conselho Seccional, estabelecendo as regras para 
criação e instalação de Comissões Provisórias.  

Considerando a necessidade de uniformizar-se e 
reestruturar as Comissões do Conselho Seccional, como 
órgãos de assessoramento do próprio Conselho e da 
Diretoria, e consolidar as regras vigentes sobre a matéria, 
fixando-lhes competência geral;  

Considerando a urgência e a relevância para definição de 
tais comissões, e as dificuldades naturais para a reforma do 
seu Regimento Interno, a Diretoria da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seção Bahia, no uso de suas 
atribuições, “ad referendum” do Egrégio Conselho 
Seccional,   

RESOLVE deliberar no seguinte sentido:  

Art 1º - As Comissões do Conselho Seccional, de livre designação e dispensa pelo Presidente, 
são:  

I) permanentes;  
II) especiais provisórias.  

Art 2º - As Comissões Permanentes são assim definidas:  

a – COMISSÕES ADMINISTRATIVAS PERMANENTES, com o objetivo de promover a 
seleção, representação e defesa dos advogados, bem como a adoção de medidas 
administrativas para fiscalização de suas contas e efetivação de seus objetivos corporativos, 
presididas por Conselheiros Seccionais:  

I – Comissão de Direitos e Prerrogativas 
II – Comissão de Estágio e Exame de Ordem 
III – Comissão de Seleção 
IV – Comissão de Orçamento e Contas   

b – COMISSÕES ESPECIAIS PERMANENTES, com o objetivo de garantir sua missão 
institucional e de proteção à classe, que serão coordenadas por Conselheiros Seccionais ou 
advogados:  

I – Comissão de Direitos Humanos 
II – Comissão de Estudos Constitucionais 
III – Comissão da Advocacia Pública 
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IV – Comissão do Advogado Iniciante 
V – Comissão de Apoio às Sociedades de Advogados 
VI – Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 
VII – Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher 
VIII – Comissão de Promoção da Igualdade Racial 
IX – Comissão de Apoio aos Concursos Públicos 
X – Comissão de Proteção ao Direito do Consumidor 
XI – Comissão de Defesa e Proteção ao Meio Ambiente 
XII – Comissão de Ensino Jurídico 
XIII – Comissão de Eventos 
XIV – Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
XV – Comissão de Relações Internacionais  

Parágrafo único - As Comissões Especiais poderão, mediante solicitação justificada à 
Diretoria e aprovação do Conselho Seccional, sub-dividir-se em sub-Comissões, para que 
possam mais facilmente atingir seus objetivos.  

Art. 3º - As Comissões Especiais Provisórias serão constituídas, sempre que for necessário, 
com finalidade específica, para apreciar assunto de interesse do Conselho Seccional ou a 
critério de seu Presidente.  

§1o Será extinta a Comissão Especial Provisória quando expirado seu prazo de duração, 
alcançado o fim a que se destinou ou ao término do mandato do Presidente que a designou.  

Art. 4o – Compete às Comissões Permanentes:  

a) assessorar o Conselho e sua Diretoria no encaminhamento das matérias de sua competência; 
b) elaborar trabalhos escritos, inclusive pareceres, promover pesquisas, seminários e demais 
eventos que estimulem o estudo, a discussão e a defesa dos temas respectivos; 
c) cooperar e promover intercâmbios com outras organizações de objetivos iguais ou 
assemelhados; 
d) criar e manter atualizado centro de documentação relativo às suas finalidades.   

Art 5º - Compete á Comissão de Direitos e Prerrogativas: 

a) assistir de imediato qualquer membro da OAB que esteja sofrendo ameaça ou efetiva 
violação aos direitos e prerrogativas no exercício profissional; 

b) apreciar e dar parecer sobre casos ou representação de queixas referentes a ameaças, 
afrontas ou lesões às prerrogativas e direitos dos inscritos na Ordem;  

c) apreciar e dar parecer sobre pedidos de desagravo aos inscritos na Ordem; 

d) fiscalizar os serviços prestados a inscritos na OAB e o estado das dependências da 
Administração Pública postas à disposição dos advogados para o exercício profissional;  

e) promover todas as medidas e diligências necessárias à defesa, preservação e garantia dos 
direitos e prerrogativas profissional, bem como ao livre exercício da advocacia, propondo ao 
Presidente do Conselho as providências efetivas que julgar convenientes a tais desideratos; 

f) verificar os casos de exercício ilegal da profissão, representando ao Presidente do Conselho 
para a tomada de medidas policiais ou judiciais que se fizerem mister.  
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Art. 6º - Compete à Comissão de Estágio e Exame de Ordem: 

a)organizar, efetivar e fiscalizar os Exames de Ordem e de Comprovação de Estágio;  

b) deferir, elaborar e fiscalizar os convênios para os cursos de Estágio profissional da 
Advocacia, mantidos com Faculdade de Direito oficiais ou reconhecidas, autorizadas e 
credenciadas em convênio com a OAB, nomeando e destituindo os respectivos fiscais e 
auxiliares, representantes da OAB nos respectivos Cursos; 

c) organizar, manter e fiscalizar os cursos de Estágio profissional da Advocacia mantidos pela 
própria OAB; 

d) organizar, manter e fiscalizar os escritórios experimentais de Advocacia para estagiários, 
mantidos pela OAB ou por resultado de convênios com Faculdades de Direito Oficiais ou 
reconhecidas, baixando as instruções para o exercício das atividades; 

e) deferir e fiscalizar o Estágio em escritórios de Advocacia, fixando e alterando, dentro dos 
parâmetros legais, o número de estagiários; 

f) deferir, elaborar, credenciar e fiscalizar os convênios para os estágios em setores jurídicos 
públicos ou privados; 

g) cumprir e fazer cumprir os provimentos e instruções do conselho Federal sobre estágio e 
Exame de Ordem, baixando instruções complementares com o objetivo de dar melhor 
cumprimento, no âmbito da Seccional, a tais tarefas; 

h) manter registro e cadastro atualizados das Faculdades conveniadas, escritórios e 
departamentos jurídicos, credenciados aos estagiários; 

i) verificar o compatível exercício profissional de estagiários, bem como suas condignas 
condições de trabalho e remuneração; 

j) organizar e disciplinar o corpo de examinadores das provas de exame de Ordem e de 
Comprovação de Estágio, dentre advogados que atendam aos requisitos de inscrição e efetivo 
exercício profissional há mais de cinco anos, e que não tenham sido condenados 
definitivamente por infração disciplinar, salvo se tiverem obtido a reabilitação; 

k) apresentar, anualmente, ao Conselho Seccional, o relatório sobre os resultados de exame de 
Ordem e de Comprovação de Estágio, declinando a origem curricular dos candidatos 
aprovados e reprovados, inclusive para ciência das respectivas Faculdades; 

l) nomear o representante da OAB e respectivos auxiliares para os Exames de Comprovação 
do Estágio de Prática Forense e Organização Judiciária, criado pela lei n. º 5842, inclusive 
baixando instruções quanto à forma e âmbito de atuação, enquanto em vigor a regra do art. 84 
da lei n. º 8.906/94.  

Art. 7º - Compete à Comissão de Seleção: 

a) estudar e dar o parecer sobre os pedidos de inscrição nos quadros de advogados e 
estagiários, examinando e verificando o preenchimento dos requisitos legais; 

b) apreciar as impugnações aos pedidos de inscrição, emitindo parecer fundamentado, para 
posterior apreciação da respectiva Câmara; 
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c) verificar o efetivo exercício profissional por parte dos inscritos vem como os casos de 
impedimento, licenciamento ou cancelamento da inscrição;  

d) determinar, quando for o caso, exame de saúde, a ser realizado pela Caixa de Assistência 
dos Advogados da Bahia, visando a promover eventual licenciamento do profissional, ou para 
decidir sobre a inscrição;  

e) examinar pedidos de transferência e de inscrição suplementar; 

f) promover a representação prevista no art. 10, § 4º da lei n. º 8.906/94, em caso de 
transferência ou inscrição suplementar, desde que verificado vício ou possível ilegalidade na 
inscrição principal; 

g) dar parecer sobre a expedição de carteiras profissionais e cédulas de identidade, bem como 
vias suplementares em casos de extravio, perda ou mau estado de conservação; 

h) recolher as carteiras e cédulas de advogados, ou profissionais excluídos, suspensos ou 
impedidos do exercício da Advocacia, assim como daqueles que tiverem suas inscrições 
canceladas;  

i) em caso de recusa de entrega da Carteira Profissional, na forma prevista na letra anterior, 
promover medidas cabíveis, inclusive de natureza judicial, para obter a restituição do 
documento; 

j) em casos especiais e a juízo do Presidente da Comissão, esta poderá autorizar o profissional 
a ser o depositário da Carteira aos impedidos de advogar; 

k) autorizar, de imediato, a alteração do nome da profissional em virtude de casamento, 
separação judicial ou divórcio, desde que comprovado por documento hábil a mudança.   

Art. 8º - Compete à Comissão de Orçamento e Contas: 

a) ofertar pareceres, sugestões, dados e elementos destinados ao aprimoramento da matéria 
contábil e orçamentária no pertinente a dotações orçamentárias específicas destinadas à 
manutenção das Subseções; 

b) auxiliar, quando solicitada pelo Conselho, no preparo do orçamento e de sua eventual 
modificação (artigo 58, do Regulamento Geral), bem como no encaminhamento e 
apresentação do relatório anual, balanço e contas, ao Conselho Federal, para os efeitos do 
artigo 54, XII, do Estatuto; 

c) opinar, quando requisitada, sobre as bases, critérios e fatores utilizados na fixação das 
contribuições, preços de serviços, taxas e multas, de competência privativa do conselho 
Seccional (artigo 58, IX, do Estatuto).  

Art. 9º - Compete à Comissão de Direitos Humanos: 

a) assessorar o presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil , em sua 
atuação na defesa dos direitos da pessoa humana; 

b) sempre que tomar conhecimento de violações efetivas ou iminentes de direitos humanos, 
proceder entendimentos com as autoridades públicas constituídas, bem como quaisquer outros 
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procedimentos necessários à apuração dos fatos , visando ao restabelecimento e/ou à 
reparação do direito violado, ou à integridade do direito ameaçado; 

c) instaurar processos, elaborar trabalhos escritos, dar pareceres promover seminários, painéis 
e outras atividades culturais com o escopo de estimular e divulgar o respeito aos direitos 
humanos; 

d) inspecionar todo e qualquer local onde haja notícia de violação aos direitos humanos;  

e) cooperar , manter intercâmbio e firmar convênios com outros organismo públicos e 
entidade , nacionais ou internacionais , de defesa dos direitos humanos; 

f) criar e manter atualizado um centro de documentação onde sejam sistematizados dados e 
informações sobre denúncias que lhe forem encaminhadas;  

g) estimular a promoção dos direitos Humanos nas subseções do Estado; 

Art. 10 – Compete à Comissão de Estudos Constitucionais:  

a) assessorar o Conselho e a Diretoria na identificação de questões relacionadas com a 
produção normativa a nível federal, estadual e municipal, visando ao encaminhamento de 
anteprojetos de emendar ou ações diretas de inconstitucionalidade.  

b) elaborar estudos e pareceres, promover pesquisas, propor a realização de seminários e 
outros eventos que estimulem a reflexão e o debate sobre temas constitucionais previamente 
estabelecidos;  

c) cooperar e promover intercâmbio com órgãos similares;  

d) criar e manter um centro de documentação e dados relativos às suas finalidades;  

Art. 11 – Compete à Comissão da Advocacia Pública:  

a) promover estudos e debates sobre assuntos relacionados com a organização e o exercício da 
advocacia pública, propondo à Diretoria ou ao Conselho Seccional, quando for o caso, o 
encaminhamento de sugestões que visem à uniformização de entendimentos e de ação 
governamental nas três esferas de governo;  

b) pugnar pela observância dos preceitos ético-disciplinares e pelo cumprimento dos deveres 
funcionais entre os integrantes da advocacia pública;  

c) apreciar e dar parecer, quando determinado pela Presidência da Seccional, sobre qualquer 
matéria de sua competência;  

d) promover ou propor medidas que visem à preservação e garantia dos direitos e 
prerrogativas e da independência funcional dos integrantes da advocacia pública;  

e) propor à Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes a realização de cursos e seminários 
ou outras atividades de ordem cultural que tenham por objetivo a atualização e o 
aprimoramento profissional dos advogados públicos;  

Art. 12 – Compete à Comissão do Advogado Iniciante:  
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a) prestar assistência aos advogados iniciantes, compreendendo orientação ético-profissional e 
realização de encontros e seminários para estudos de temas previamente estabelecidos;  

b) propor, no âmbito da Seccional, à  Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes, a 
realização de cursos de aperfeiçoamento e outras atividades voltadas para os advogados 
iniciantes;  

c) elaborar projetos e promover meios de ampliação do mercado de trabalho para os 
advogados iniciantes;   

Art. 13 – Compete à Comissão de Apoio às Sociedades de Advogados:  

a) propor a adoção de medidas necessárias ao aprimoramento das atividades das sociedades de 
advogados e à melhoria dos resultados pelas mesmas auferidos, identificando invasões ao 
campo profissional das referidas sociedades por categorias ou profissionais não habilitados.  

b) estudar e dar parecer sobre pedidos de registro de sociedade de advogados, bem como os de 
averbação das respectivas alterações ou cancelamento;  

c) promover estudos, organizar seminários, elaborar trabalhos e pareceres sobre toda e 
qualquer matéria relativa à organização, ao funcionamento e á defesa dos interesses das 
sociedades de advogados;  

d) cooperar e promover intercâmbios com outras organizações ou grupos de trabalho 
congêneres ou afins;  

e) promover reuniões periódicas com os integrantes das sociedades de advogados ou seus 
representantes legais, objetivando a identificação de questões que estejam a reclamar 
providências, bem como a viabilizar a divulgação e o intercâmbio de informações e 
experiências de interesse comum;  

f) supervisionar e orientar a secretaria de apoio e assistência às sociedades de advogados;   

Art. 14 – Compete à Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente: 

a) assegurar o cumprimento dos dispositivos constitucionais, que dão prioridade absoluta à 
criança e ao adolescente, no âmbito federal, estadual e municipal; 

b) garantir o respeito e obediência à Lei nº 8.069, de 04.07.1990, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, denunciando e adotando o procedimento legal quando da sua infringência; 

c) apoiar as iniciativas de órgãos públicos ou privados, de entidades governamentais ou não 
governamentais, que apresentem projetos, programas ou criem medidas de interesse 
vinculados à problemática da criança e do adolescente; 

d) representar a OAB/BA, através da Comissão da Criança e do Adolescente, nos Conselhos 
Municipais, Estadual ou Nacional, específicos desta área, assim como frente aos órgãos que 
solicitem a assessoria especial da OAB, formando parceria com a luta no combate à violência 
contra a criança e o adolescente; 

e) divulgar o trabalho da OAB/BA, na área da Criança e do Adolescente, através dos meios de 
comunicação, permitindo um canal aberto entre a comunidade e a OAB, para fins de 
denúncias, encaminhamento de propostas e atendimento específico; 
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f) organizar, com as Subseções, seminários e encontros regionais, visando à integração capital 
e interior na área da Criança e do Adolescente e à formação de parcerias no atendimento às 
comunidades mais carentes, marcando a presença da OAB nas localidades distanciadas da 
Seccional; 

g) pugnar pela representação da OAB nos organismos internacionais que atuam diretamente 
na área da Criança e do Adolescente, a fim de assegurar a participação efetiva nas decisões 
que os beneficiarem em nosso País; 

h) manter, através do Serviço de Assistência Judiciária, a defesa dos direitos das crianças e 
adolescentes vitimados, carentes, abandonados, infratores, com a colaboração de estagiários 
das Universidades devidamente qualificados pela Comissão; 

i) informar ao Presidente do Conselho Seccional as OAB - BA, através Relatórios periódicos e 
semestrais, todo o andamento das atividades, prestação de contas, quando necessário, e futuros 
projetos a serem aprovados. 

Art. 15 – Compete à Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher: 

a) valorizar a mulher advogada, especialmente no exercício profissional, buscando ampliar o 
mercado de trabalho com remuneração condigna; 

b) pugnar pela eliminação da formas de discriminação da mulher no acesso às carreiras 
jurídicas e nas respectivas promoções; 

c) incentivar a participação ativa da mulher advogada nos órgãos de classe; 

d) combater a discriminação contra a mulher advogada, no exercício da advocacia, e sugerir 
soluções; 

e) buscar mecanismos de conscientização da mulher, especialmente da advogada, de forma a 
favorecer sua plena inserção na vida sócio - econômica, pública e cultural; 

f) defender os direitos da mulher, propugnando eliminação das discriminações que a atingem; 

g) apoiar as iniciativas de órgãos públicos ou privados, que criem medidas de interesse 
vinculados à problemática da mulher; 

h) incentivar a participação da mulher advogada em todos os fóruns de trabalho da Comissão, 
em nível local, regional e estadual; 

i) organizar, com as Subseções, encontros regionais periódicos, visando à integração capital e 
interior; 

j) pugnar pelo respeito ao princípio da igualdade entre os sexos, incentivando a advogada a 
assumir posição inovadora perante o Direito, de forma a adequar a técnica à realidade social.  

Art. 16 – Compete à Comissão de Promoção da Igualdade Racial:  

a) assessorar o Conselho e sua Diretoria no encaminhamento de toda e qualquer matéria 
relacionada com a defesa e proteção do negro, do índio e de outros grupos étnicos;  

b) promover estudos, pesquisas e seminários que estimulem a reflexão, a discussão e a defesa 
de teses voltadas para a solução de problemas na área de sua competência; 
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c) elaborar e propor o encaminhamento de projetos destinados à implantação de novas 
políticas públicas, bem como ao desenvolvimento, aperfeiçoamento ou alteração da legislação 
existente e de projetos em andamento;  

d) criar e manter atualizado centro de documentação para guarda e conservação de todo o 
material coletado ou produzido;  

e) promover a divulgação mais ampla possível junto ao público destinatário, de todas as 
normas legais existentes, bem como da criação e localização dos organismos governamentais 
e não governamentais criados para a proteção dos direitos e interesses raciais;  

Art. 17 – Compete à Comissão de Apoio aos Concursos Públicos:  

a) verificar a congruência do edital com a legislação vigente;  

b) adotar as medidas cabíveis e necessárias para que os concursos públicos observem os 
princípios que regem a Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da 
isonomia e publicidade;  

c) fiscalizar todos os atos relativos ao concurso público e garantir a licitude e transparência  de 
todo o procedimento até o seu resultado final;    

Art. 18 – Compete à Comissão de Proteção ao Direito do Consumidor: 

a) promover estudos sobre a aplicação e aprimoramento das normas do Código de Defesa do 
Consumidor, tendo em vista os fins sociais a que se destina; 

b) divulgar os estudos dessa legislação específica e sua maior difusão nos meios sociais; 

c) viabilizar os meios para eventual atendimento ao consumidor carente que não disponha dos 
recursos mínimos necessários à contratação de advogado; 

d) propor ao Conselho, quando for o caso, as medidas e providências pertinentes à defesa do 
consumidor em geral, judiciais ou não.  

Art. 19 – Compete à Comissão de Defesa e Proteção ao Meio Ambiente: 

a) cuidar dos assuntos relativos à proteção e defesa do meio ambiente; 

b) promover estudos, cursos, seminários e outras atividades objetivando a divulgação, análise 
e aprimoramento da legislação e das providências pertinentes à defesa e proteção do meio 
ambiente; 

c) representar ao Conselho, quando for o caso, propondo as medidas necessárias pertinentes à 
defesa e proteção do meio ambiente; 

d) cooperar, manter intercâmbio e propor convênios com outros organismos públicos e 
entidades nacionais ou internacionais, de proteção e defesa do meio ambiente.  

Art. 20 – Compete à Comissão de Ensino Jurídico:  
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a) assessorar o Conselho e a Diretoria nos assuntos relativos à criação, reconhecimento e 
credenciamento de cursos jurídicos no âmbito do Estado da Bahia; 
b) promover o intercâmbio de experiências e informações sobre a matéria de sua competência;  

Art. 21 – Compete à Comissão de Eventos:  

a) preparar, executar e acompanhar os eventos, solenidades e atos oficiais, promovidos pela 
OAB-BA, propondo à sua Diretoria, quando for o caso, a contratação de serviços 
especializados.  

Art. 22 - Compete à Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer:  

a) promover torneios esportivos, eventos culturais e de lazer que promovam maior integração 
entre os advogados, com suas respectivas famílias;  

b) requerer aos órgãos competentes as providências cabíveis para a promoção de eventos de 
interesse da Seccional;  

c) estimular a cultura, o lazer e prática de esportes entre os advogados;  

d) colaborar com outros departamentos da Seccional na realização de eventos;  

e) preservar a memória da Ordem dos Advogados das Bahia e difundir por toda classe a sua 
história;  

Art. 23 – Compete à Comissão de Relações Internacionais: 

a) prestar assessoria técnica e consultoria à Diretoria e ao Conselho Seccional em assuntos 
pertinentes às relações exteriores institucionais da OAB submetidos à sua apreciação;  

b) participar ativamente e promover a organização de eventos nacionais e internacionais que 
visem à integração mundial da advocacia;  

c) cooperar e promover o intercâmbio do Conselho Seccional da OAB com organizações 
congêneres no exterior, e com as entidades internacionais de advogados;  

d) estimular a criação de mecanismos permanentes de troca de informações e intercâmbio 
cultural em assuntos internacionais de interesse dos advogados;  

e) constituir-se num canal de difusão da cultura jurídica brasileira no exterior;  

f) divulgar no exterior, auxiliando onde for necessário, a experiência brasileira de exercício da 
advocacia e organização institucional.  

Art. 24 - Será de até dez o número máximo de membros da cada Comissão, que poderão ser 
conselheiros ou não, podendo ser acrescido de membros consultores e colaboradores, estes,  
inclusive, estagiários.  

Art. 25 - Compete ao Presidente do Conselho Seccional a designação e exoneração dos 
membros efetivos das Comissões, sendo que o presidente de cada uma Comissões 
Administrativas Permanentes deverá ser escolhido dentre os integrantes do Conselho 
Seccional.   
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§1o – Os integrantes da Comissão de Orçamento e Contas deverão ser conselheiros, sendo a 
sua escolha uma atribuição do Conselho Seccional.  

§2o – A Comissão de Direitos e Prerrogativas terá pelo menos um colaborador por sub-secção, 
devendo, nesta hipótese, o escolhido ser advogado.  

§3º – Os membros efetivos indicados para integrar as Comissões deverão ter, no mínimo,  três 
anos de exercício ininterrupto na profissão e inexistência de apenamento por infração 
disciplinar.   

Art. 26  – As Comissões de Direitos Humanos e Defesa e Proteção ao Meio Ambiente serão 
presididas pelo Presidente do Conselho Seccional.  

Parágrafo único – O Presidente do Conselho Seccional designará, dentre os seus integrantes,  
os Vice Presidentes das Comissões de Direitos Humanos e Defesa e Proteção ao Meio 
Ambiente a quem incumbirá a coordenação de suas atividades.  

Art. 27 - Para instalação e deliberação das Comissões exige-se a presença mínima de metade 
dos Membros Efetivos.  

Parágrafo único – A deliberação será tomada pela maioria de votos dos membros efetivos.  

Art. 28 - Os efeitos da designação dos membros das Comissões cessarão automaticamente na 
data do término do mandato do Presidente que os designou.  

Art. 29 – A edição das regras sobre estrutura e procedimentos das Comissões caberá à 
Diretoria do Conselho.  

Art. 30 - A Secretaria das Comissões, que será dirigida por um Coordenador, escolhido pelo 
Presidente da Seccional, preferencialmente dentre os conselheiros, supervisionará os serviços 
de apoio administrativo, devendo organizar e promover a realização das reuniões isoladas ou 
conjuntas e cumprir as deliberações nestas adotadas.  

Parágrafo único – Na Sessão Ordinária do Conselho Pleno, do mês de dezembro, as 
Comissões deverão apresentar o relatório de todas as atividades desenvolvidas durante o 
exercício em curso.  

Art. 31 – Revogadas as disposições em contrário, a presente Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, cabendo à Diretoria do Conselho Seccional resolver os casos omissos.  

Publique-se. Cumpra-se.  

Salvador, 02 de janeiro de 2007.   

                                Saul Quadros Filho 
                                Presidente OAB/Ba.   
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