
 
 
 
 
 
 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
Seção do Estado da Bahia 

 
Resolução n.º DE- 004/2008 

 
 

Dispõe sobre a criação do Núcleo Jurídico da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seção do Estado da Bahia, definindo-lhe as 
respectivas atuações. 

 
 
 
 
A DIRETORIA EXECUTIVA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, consoante dispõe o art. 
61, inciso V do Regimento Interno da OAB-BA, 
 
 

RESOLVE 
 
 
 instituir o NÚCLEO JURÍDICO DA OAB-BA, para melhor atender aos interesses da Entidade e 
desempenhar racionalmente as suas funções, objetivando o aprimoramento organizacional da 
Instituição, mediante gestão flexível, colaboradora, proativa, a fim de viabilizar o cumprimento 
de suas finalidades,editando a seguinte Resolução: 
 
 
Art. 1º. Fica instituído o NÚCLEO JURÍDICO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SECÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, para assessorar, auxiliar e assistir a Diretoria e as 
Secretarias da OAB-BA que integram a sua organização administrativa e institucional, 
competindo-lhe: 
 
  I – assistir e assessorar aos Diretores no desempenho de suas funções; 
 

II – prestar orientação jurídica nos processos administrativos internos; 
 

III – representar judicial e extrajudicialmente o Conselho Seccional, nos limites e 
poderes específicos da outorga ou delegação de poderes conferidos pela Diretoria ou pelo 
Presidente do Conselho Seccional, elaborando defesas, recursos e demais peças jurídicas 
necessárias à defesa dos interesses da Instituição, em qualquer Juízo ou Tribunal;  

 
IV –representar, orientar e auxiliar as Subseções e a CAAB, à critério da Diretoria da 

Seccional, em suas atividades, padronizando entendimentos, sejam administrativos ou judiciais, 
que digam respeito aos interesses institucionais e da advocacia, seus direitos e patrimônio; 

 
V – analisar contratos, elaborar pareceres jurídicos e outras peças por solicitação da 

Diretoria; 
 

VI – desenvolver estudos e pesquisas, criando ou sugerindo a instituição de grupos e 
comissões de trabalho, para melhor atender aos interesses dos advogados; 
 

VII – apresentar à Diretoria relatório anual de suas atividades; 
 

VIII – exercer outras funções compatíveis com sua finalidade e atividades correlatas 
que lhe forem delegadas. 
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Art. 2º. Compõem o Núcleo Jurídico da OAB-BA: 
  

I – Assessores Jurídicos; 
II – Estagiários na área de Direito. 
 
Parágrafo único. Os membros da Assessoria Jurídica, deverão ser devidamente 

inscritos na OAB/BA. 
 

Art. 3º. O Núcleo Jurídico da OAB-BA será chefiado por um Coordenador, indicado pela 
Diretoria do Conselho Seccional, devendo tal função ser exercida por advogado de reconhecido 
saber jurídico e probidade, com as seguintes esferas de atuação:  
 

I –área do Contencioso Geral; 
 

II- área da Consultoria e Assessoramento Jurídico e Administrativo Interno em Geral. 
 
Art. 4º. O Núcleo Jurídico da OAB-BA contará, ainda, com um Sub-coordenador, para auxiliar o 
Coordenador no exercício de suas atribuições e substituí-lo em suas faltas ou impedimentos. 
 
Art. 5º. Para o provimento das funções de Coordenador, Sub-coordenador exigir-se-á 
experiência no exercício da advocacia. 
 
Art. 6º. Ao Coordenador compete: 
 

I – dirigir, planejar, orientar e coordenar as atividades do Núcleo Jurídico da OAB-BA; 
 

II – exercer a representação judicial e extrajudicial do Conselho Seccional junto a 
qualquer Juízo ou Tribunal, com poderes para substabelecer; 
 

III – sugerir à Diretoria medidas de caráter jurídico de interesse da classe profissional; 
 

IV – distribuir as atribuições entre os Assessores Jurídicos e os Estagiários; 
 

V – fiscalizar a execução das tarefas distribuídas aos Assessores Jurídicos e aos 
Estagiários, o emprego do material de consumo e a utilização do material permanente, 
instalação e equipamentos da unidade; 
 

VI – receber e proceder à triagem dos documentos recebidos pelo Núcleo Jurídico; 
 

VII - requisitar o material necessário para o bom andamento dos trabalhos; 
 

VIII – editar, revisar e praticar atos normativos ou não, inerentes a suas atribuições; 
 

IX – elaborar relatório anual. 
. 

Art. 7º. Ao Sub-coordenador compete: 
 

I – auxiliar o Coordenador em suas funções; 
 

II – Substituir o Coordenador em suas faltas e impedimentos; 
 

III - exercer as funções que lhe forem conferidas pelo Coordenador. 
 



 3
 
 
 
 
 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
Seção do Estado da Bahia 

 
 
Art. 8º. Aos Assessores da área do Contencioso Geral compete: 
 

I - promover ações judiciais de interesse da OAB-BA; 
 

II – patrocinar a defesa dos direitos e interesses da OAB-BA, representando-a nos 
processos judiciais e administrativos externos, nos quais o Conselho Seccional figure como 
parte e/ou interessado; 
 

III - prestar consultoria e assessoramento nos procedimentos de natureza judicial. 
 
IV – a contagem e cumprimento dos prazos referentes às ações judiciais e aos 

processos administrativos externos; 
 

Art. 9º. Aos Assessores Jurídicos da área de Consultoria Geral compete: 
 

I - elaborar pareceres e despachos nos processos administrativos internos e nos 
processos disciplinares, quando solicitados pela Diretoria; 
 

II - assistir e orientar a Diretoria e respectivas Secretarias, quando solicitado, no 
controle interno da legalidade dos atos a serem por seus membros praticados ou já 
efetivados; 

 
III- manter permanente contato com as Secretarias e respectivos setores de execução 

visando regularização e uniformização dos serviços. 
 

Art. 10. Aos Estagiários, além das atribuições estabelecidas no art. 29 do Regulamento Geral 
compete: 
 

I – preparar material de consulta para os Assessores Jurídicos; 
 

II - manter em ordem e atualizados os registros e dados relativos aos processos 
administrativos e judiciais a eles distribuídos; 
 

III – realizar pesquisas de jurisprudência e doutrina para os Assessores Jurídicos; 
 

IV- desempenhar atividades de apoio aos Assessores Jurídicos. 
 

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Salvador, 30 de janeiro de 2008. 
 
 

Saul Quadros Filho  Vitalmiro de O.Cunha     Antonio Menezes do N. Filho        Waldir Santos         Ary da S. Moreira 
        Presidente            Vice-Presidente                          Secretário Geral                      Secretário Geral Adjunto          Diretor Tesoureiro 
            OAB-BA                                       OAB-BA                                          OAB-BA                                   OAB-BA                  OAB-BA 

 
 

Publicada DPJ edição de 6 de março de 2008 
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