
 

 

PORTARIA N.º 04/2020 

16 de março de 2020 

 

Edital de lançamento do Anuário da Advocacia de Guarulhos de 2020. 

 

O advogado EDUARDO FERRARI GERALDES, inscrito na sessão de São Paulo, da Ordem dos 

Advogados do Brasil, sob o Nº 215.714, eleito e empossado presidente da 57ª subseção de 

Guarulhos, da sessão de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, com mandato para o 

triênio 2019/2021, no uso e gozo de suas atribuições legais e estatutárias, por meio desta 

portaria: 

 

Considerando o sucesso do Anuário da Advocacia de Guarulhos 2018 e 2019, e firmemente 

ancorado no compromisso com a sociedade jurídica de permanentemente fomentar a promoção 

da Advocacia de Guarulhos; 

 

Considerando que o Anuário da Advocacia de Guarulhos está inserido no calendário jurídico da 

Cidade de Guarulhos; 

 

Considerando uma das funções de existir da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Guarulhos, 

qual seja de promover ações efetivas de valorização da advocacia Guarulhense, com vistas a 

fortalecer o mercado de trabalho das advogadas e advogados inscritos nesta subseção;  

 

Considerando que a publicação figurará todas e todos advogados e advogadas, escritórios de 

advocacia unipessoal e pluripessoal, sem qualquer distinção, destinada exclusivamente a 

promover a advocacia Guarulhenses, será uma importante ferramenta de visibilidade e 

aproximação da advocacia, sociedade Civil e empresarial; 

 



 

 

Considerando que moderação e discrição devem ser observadas sempre, bem como a sobriedade 

da advocacia e que as restrições éticas quanto a publicidade na advocacia não se aplica a criação 

de publicações especializadas tais como anuários e revistas jurídicas; 

 

Considerando que não há periódico de publicação voltado ao mercado jurídico e 

consequentemente para a advocacia na cidade de Guarulhos, com exceção ao Anuário da 

Advocacia de Guarulhos que vem se consolidando, e, considerando os custos envolvidos na 

publicação existentes no mercado são muito elevados, inviabilizam a participação de muitos 

advogados e escritórios de advocacia; 

 

Considerando que uma publicação produzida por empresa contratada pela Ordem dos 

Advogados do Brasil reduz drasticamente os custos para os advogados, advogadas e escritórios 

da cidade, além de não onerar os cofres da OAB; 

 

Considerando que a edição do anuário 2018 e 2019, apesar do pioneirismo da iniciativa, se 

revelou de extrema relevância e sucesso absoluto, incluindo advogadas, advogados, sociedade 

unipessoal e sociedade pluripessoal; 

 

R E S O L V E: 

 

Artigo 01º - Lançar, oficialmente, o Anuário da Advocacia de Guarulhos 2020, que possuir as 

características e condições a seguir descritas, servindo a presente Portaria como edital de 

chamamento; 

 

Artigo 02º - O anuário será produzido por empresa a ser contratada pela OAB Guarulhos, a qual 

deverá ser pessoa jurídica que atue no ramo pertinente ao objeto do presente edital, podendo 

ser sediada na cidade de Guarulhos ou não, a ser contratada pela diretoria da OAB Subseção 



 

 

Guarulhos, após avaliação rigorosa e análise das melhores condições de preço e qualidade 

disponíveis no mercado; 

 

Artigo 03º - As empresas interessadas em confeccionar o Anuário da Advocacia 2020, deverão 

protocolar suas respectivas propostas contendo todas as condições de procedimento, preço e 

prazo para confecção do periódico, no período de 16/03/2020 a 30/03/2020; 

 

Artigo 04º - A empresa responsável pela confecção do Anuário da Advocacia de Guarulhos 2020, 

será inteiramente responsável pela produção do periódico de capa a capa, inclusas o 

desenvolvimento das “artes” de capa, contracapa e interior, fotografias, a diagramação dos 

textos e distribuição; 

 

Artigo 05º - A impressão do periódico e o coquetel de lançamento será de responsabilidade da 

OAB Subseção Guarulhos.  

 

Artigo 06º - A OAB Subseção Guarulhos auxiliará a empresa terceirizada em suas atividades, 

através de grupo de trabalho específico para esse fim:  

 

Artigo 07º - O anuário conterá anúncios de advogados e advogadas, sociedades individuais e 

pluripessoais, inscritos na OAB Subseção Guarulhos e com domicílio profissional nesta cidade.  

 

Artigo 08º - As publicações deverão ter obrigatoriamente as mesmas dimensões, sem qualquer 

distinção entre os formatos de trabalho e figurarão em ordem alfabética, contendo foto da 

equipe de trabalho, breve descrição “quem somos” e mini currículo; 

 

Artigo 09º - Os participantes das publicação deverão escolher até três áreas de atuação para 

figurar no índice remissivo do periódico;  

 



 

 

Artigo 10º - O prazo final para adesão e participação no Anuário da Advocacia de Guarulhos  2020 

encerará na data de 05/06/2020, devendo todos aqueles que quiserem participar utilizar os 

canais e orientações a ser divulgada quando do lançamento; 

 

Artigo 11º - Todos os pagamentos deverão ser  realizados diretamente na conta da OAB Subseção 

Guarulhos; 

Parágrafo único: A OAB Subseção Guarulhos deverá Concentrar todos os pagamentos, mediante 

nota fiscal, com o fito de simplificar a prestação de contas, que deverá ser feita diretamente pela 

Subseção. 

 

Artigo 12º - O Anuário da advocacia de Guarulhos 2020 deverá ser custeado com os valores 

arrecadas especificamente dos participantes, sem qualquer oneração dos cofres da Subseção. 

 

Artigo 13º - Estima-se que aproximadamente 80 Advogadas, Advogados e Sociedades de 

Advocacia participem do periódico, sendo certo que a cota de participação não poderá exceder 

a R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).  

 

Artigo 14º - A OAB Guarulhos se reserva ao direito de comercializar espaços publicitários para 

complementar as verbas necessárias para cobrir os custos da publicação, sendo vedado, contudo, 

publicidades para fins políticos, religiosos, ou que violem os preceitos éticos da advocacia; 

 

Artigo 15º - A Comissão de Sociedade de Advocacia será a responsável pela distribuição do 

anuário, que será realizada gratuitamente na sede da OAB Guarulhos, órgãos de classe, 

associações civis, repartições públicas, empresas de Guarulhos e ou outros locais previamente 

selecionadas pela Comissão responsável e diretoria da subseção; 

 

Artigo 16º - Eventuais omissões serão dirimidas as pelo diretoria da Subseção; 

 



 

 

Artigo 17º - Encaminhasse cópia desta portaria a todas e todos os advogados as advogadas, 

sociedades de advogados e advogadas, devidamente inscritos na OAB Subseção Guarulhos via e-

mail, otimizando-se os recursos financeiros da subseção, fixando-se cópia da mesma em todos 

os espaços da subseção, especialmente na casa da advocacia e cidadania e salas de atendimento. 

 

Artigo 18º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, no local de costume, devendo 

ser registrada em livro próprio pelo Sr. Secretário Geral, dando-se ampla divulgação pelos meios 

que dispõe a subseção. 

 

Artigo 19º - Revogam se as disposições em contrário. Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

 

EDUARDO FERRARI GERALDES 

Presidente 
 


