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EDITAL nº 01/2022 

Dispõe sobre a abertura de inscrição para a 
formação da lista de advocacia dativa para 
nomeação para atuação, quando necessário, 
nos processos que tramitam na Vara do Júri 
da Comarca de Vitória da Conquista/Ba. 

 
 
A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SUBSEÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA 
neste ato representada por sua Presidente, no uso de suas atribuições legais, faz saber a 
todas as advogadas e todos os advogados a abertura de edital para as inscrições visando 
a formação da lista de advocacia dativa para nomeação, quando necessário, nos 
processos que tramitam na Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, nos 
termos do presente Edital.  
 
1 – DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO. 
 
1.1 – Somente poderão se inscrever advogadas(os) ativas(os) e inscritas(os) na Subseção 
de Vitória da Conquista/BA, e que não possua condenação ético disciplinar transitada 
em julgado junto Conselho de Ética e Disciplina da OAB, além do quanto disposto no 
presente edital. 
 
2 – DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES  
 
2.1 - As inscrições serão recebidas mensalmente entre os dias 1 a 15 de cada mês do 
corrente ano de 2022, a fim de que sejam formadas as listas descritas no item 4 e 
seguintes, observado o disposto no item 2.2 para a formação da primeira lista; 
 
2.2- A primeira lista a ser formada no presente edital, terá, excepcionalmente, prazo de 
inscrição até o dia 30 do mês de agosto de 2022.  
 
3 – DA FORMA DAS INSCRIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO 
 
3.1 – A inscrição será realizada, exclusivamente, pelo e-mail 
oabconquistadativo@gmail.com, pertencente a OAB de Vitória da Conquista, por 
requerimento próprio constante no Anexo I do presente edital, devidamente 
preenchido observando as disposições e prazos desse edital. 
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3.2 – O requerimento enviado para o e-mail constante no item 3.1 deverá, 
obrigatoriamente, ser acompanhado dos seguintes documentos em formato PDF, sob 
pena de indeferimento:  
 

a) Comprovante de inscrição como advogada(o) nos quadros da Ordem dos 
Advogados do Brasil na Subseção de Vitória da Conquista; 
b) Cópia da carteira de identidade, frente e verso;  
c) Comprovante de residência atualizado;  
d) Certidão do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB que não consta condenação e 
com data de emissão a partir de agosto de 2022 e dentro da data de validade no dia 
da inscrição;  

  
3.3 – No requerimento, o(a) advogado(a) deverá, obrigatoriamente, fornecer seus meios 
de contato atualizados:  

a) Endereço de atendimento e/ou correspondência,  
b) Telefone fixo e/ou celular,  
c) E-mail,  
d) Whatsapp;  

 
3.4 – As informações prestadas no requerimento próprio de inscrição e respectiva 
documentação são de exclusiva responsabilidade da (o) advogada (o), sendo indeferida 
a que não constar a documentação completa, correta e legível e/ou fornecer dados 
inverídicos ou em desconformidade com a legislação e, ainda, se enviada fora da data 
estipulada neste edital;  
 
3.5 – O indeferimento com base no item anterior não impedirá novo pedido de 
inscrição, sendo que a indeferida não terá validade para fins de ordem na lista objeto 
deste edital. 
 
4 – DA FORMAÇÃO DA LISTA DE ADVOCACIA DATIVA.  
 
4.1 – O resultado das inscrições deferidas e indeferidas será divulgado no site da OAB, 
subseção de Vitória da Conquista (oabconquista.com.br); 
 
4.2 – A lista  de dativos seguirá a ordem cronológica de  inscrição, averiguada por 
comissão nomeada pela presidência; 
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4.3 – As listas subsequentes formadas, serão publicadas no dia 30 de cada mês e 
enviadas para a Vara do Júri desta Comarca para compor a lista já existente com 
obediência a ordem cronológica das listas anteriormente formadas.  
 
5 – DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL.  
 
5.1 – É dever da(o) advogada(o) inscrita(o) manter atualizados os meios de contato, 
ficando advertida (o) que as nomeações serão feitas pelos meios indicados na inscrição, 
sob pena de ir para o final da lista quando não responderem ao chamado de nomeação. 
 
5.2 – Ao solicitar inscrição, a(o) advogada(o) concorda expressamente que as 
notificações relativas ao objeto deste edital serão realizadas, preferencialmente, via e-
mail. 
 
6 - DA NOMEAÇÃO.  
 
6.1 – As nomeações serão feitas pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da 
Conquista - Ba, apenas nas hipóteses em que a Defensoria Pública do Estado da Bahia 
não assumir o patrocínio após intimada para tal, uma vez que é assegurado proridade 
àquela instituição; 
 
6.2 – Após a advogada(o) ser nomeada para atuar como dativa(o), este será direcionado 
ao final da lista, salvo quando não houver efetiva atuação em qualquer dos processos 
inclusos em pauta, por motivos que lhe sejam alheios, como ausência das partes às 
audiências ou habilitação de advogada(o) particular pela parte, dentre outras. 
 
7 - PRAZO DE VALIDADE.  
 
7.1 - O cadastro de advogadas (os) dativas(os) decorrente deste edital terá validade 12 
(doze) meses, a contar da primeira homologação de inscritos.  
 
7.2 – O prazo de validade do presente edital poderá ser prorrogado por prazo superior 
ao previsto acima.  
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8 – DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
 
8.1. – A fixação de valor de honorários advocatícios será feita somente quando efetivada 
a nomeação e a efetiva atuação dativa, sendo este fixado de acordo com o trabalho 
desempenhado, observando-se os valores constantes na Tabela de Honorários da 
OAB/BA, conforme parágrafo primeiro do artigo 22 da Lei 8.906 de 1994 (Estatuto da 
Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB). 
 
8.2. – O pagamento dos honorários fixados pelo juízo da Vara do Júri de Vitória da 
Conquista ficará a cargo do Estado da Bahia, sendo de  responsabilidade do credor os 
meios de cobrança. 
 
9 – DO TRATAMENTO DOS DADOS FORNECIDOS 
 
9.1 – Os inscritos nos quadros de advogados(as) dativos(as) desta Subseção estão 
devidamente cientes e concordam expressamente que todos os dados pessoais colhidos 
serão utilizados única e exclusivamente para a elaboração da Lista objeto do edital e que 
os dados elencados abaixo serão repassados para a Vara do Júri da Comarca de Vitória 
da Conquista/BA para fins de nomeação:  
 
a) Nome completo;  
b) número de inscrição junto a OAB/BA;  
c) número de telefone e/ou whatsapp;  
d) endereço comercial;  
e) endereço de e-mail. 
 
9.2. – As demais informações lançadas no formulário de inscrição serão arquivadas junto 
a Subseção e serão utilizadas apenas para uso interno, sendo vedado acesso por 
terceiros sem a autorização expressa do interessado ou mediante ordem judicial. 
 
10 - DISPOSIÇÕES FINAIS.  
 
10.1 – O requerimento de inscrição importa em conhecimento e concordância com os 
termos da Lei e deste edital.  
 
10.2 – Divulgada a lista poderão ser interpostos recursos, no prazo de 5 dias úteis, os 
quais serão endereçados e julgados pela comissão, que divulgará nova lista caso seja 
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necessário; 
 
10.3 – Os casos omissos serão dirimidos pela comissão. 
 
 
 
 

Vitória da Conquista – BA, 10 de Agosto de 2022. 
 
 
 

Luciana Santos Silva 
PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SUBSEÇÃO VITÓRIA DA CONQUISTA-BA 
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 
 

Ilmo(a). Sr(a). Presidente da OAB – Subseção de Vitória da Conquista/BA  
 

NOME: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________ OAB:  ________________ 

ENDEREÇO:______________________________________________________________ 

Nº _________ APT/SALA _________ BAIRRO_________________ CEP: ______________ 

E-MAIL:_________________________________________________________________ 

WHATSAPP: (___) ____________________ TELEFONE: (___) ______________________ 

 
 Documentos a serem anexados:  

 
a) Comprovante de inscrição como advogada(o) nos quadros da Ordem dos 
Advogados do Brasil na Subseção de Vitória da Conquista; 
b) Cópia da carteira de identidade, frente e verso;  
c) Comprovante de residência atualizado;  
d) Certidão do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB que não consta condenação e 
com data de emissão a partir de agosto de 2022 e dentro da data de validade no dia 
da inscrição;  

 
 

Por meio deste, requer a inscrição na lista de advocacia dativa para nomeação para 
atuação, quando necessário, nos processos que tramitam na Vara do Júri da Comarca de 
Vitória da Conquista/Ba, estando ciente dos termos do presente edital.  
 

 
Local: ______________________________, Data: ______ / ____ /________  

 
_________________________________________________ 

Assinatura do Requerente 
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