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seu interesse. A falta de comparecimento acarretará o 
transcurso do prazo que se inicia com o presente edital, 
na forma do EOAB e RGOAB.

EDITAL DE CHAMAMENTO
13088R0000252017 - Pelo presente edital, fica o 

advogado S.M.J, inscrito na OAB/MG 84.479, notifica-
do a comparecer Casa do Advogado, na Avenida Dr. 
Gabriel do Ó- 1124 – Mococa/SP, no prazo de 15 dias, 
a partir desta publicação, para tratar de assunto de 
seu interesse. A falta de comparecimento acarretará o 
transcurso do prazo que se inicia com o presente edital, 
na forma do EOAB e RGOAB.

EDITAL DE CHAMAMENTO - 81ª Subseção Mauá
07081R0000072016 (Audiência Instrução) - Pelo 

presente edital, ficam os advogados S.L. B. B inscrito 
na OAB/SP 93.820, J. E. F inscrito na OAB/SP 33.737, o 
advogado E.I i inscrito na OAB/SP 344.206, o advogado 
B. B. M inscrito na OAB/SP sob o 358.677, notificados 
comparecerem nesta Subseção na Rua Vitorino Dell An-
tonia 76 – Vila Noêmia, Mauá /SP, no dia 10-11-2017 
às 14h30, para audiência. As partes devem ficar cien-
tes que deverão trazer as testemunhas na audiência 
independente de intimação, para tratar de assunto de 
seu interesse. A falta de comparecimento acarretará o 
transcurso do prazo que se inicia com o presente edital, 
na forma do EOAB e RGOAB.

EDITAL DE CHAMAMENTO
13088R0000242017 - Pelo presente edital, fica o 

advogado M.G.C inscrito na OAB/SP 189.302, notifi-
cado a comparecer Casa do Advogado, na Avenida Dr. 
Gabriel do Ó- 1124 – Mococa/SP, no prazo de 15 dias, 
a partir desta publicação, para tratar de assunto de 
seu interesse. A falta de comparecimento acarretará o 
transcurso do prazo que se inicia com o presente edital, 
na forma do EOAB e RGOAB.

EDITAL DE CHAMAMENTO
13088R0000172017 - Pelo presente edital, fica o 

advogado F.S.N, inscrito na OAB/SP 214.305, notifica-
do a comparecer Casa do Advogado, na Avenida Dr. 
Gabriel do Ó- 1124 – Mococa/SP, no prazo de 15 dias, 
a partir desta publicação, para tratar de assunto de 
seu interesse. A falta de comparecimento acarretará o 
transcurso do prazo que se inicia com o presente edital, 
na forma do EOAB e RGOAB.

EDITAL DE CHAMAMENTO
13088R0000122015 - Pelo presente edital, fica o 

advogado A.I.L, inscrito na OAB/SP 224.648, notifica-
do a comparecer Casa do Advogado, na Avenida Dr. 
Gabriel do Ó- 1124 – Mococa/SP, no prazo de 15 dias, 
a partir desta publicação, para tratar de assunto de 
seu interesse. A falta de comparecimento acarretará o 
transcurso do prazo que se inicia com o presente edital, 
na forma do EOAB e RGOAB.

Edital de Chamamento – 21ª Subseção de Bauru
10021R0000432014 - Pelo presente edital, fica 

o advogado C.A.B. - OAB/SP 143.911, notificado a 
comparecer nesta Subseção na Avenida Nações Unidas, 
30-30, no dia 31 de outubro p.futuro, às 09h, para 
audiência de instrução em processo de seu interesse, 
devendo no dia fazer-se acompanhar das testemunhas 
arroladas nos autos, que comparecerão independente-
mente de intimação.

Edital de Chamamento – 21ª Subseção de Bauru
10021R0000082016 - Pelo presente edital, fica 

o advogado R.J.O. - OAB/SP 380.132, notificado a 
comparecer nesta Subseção na Avenida Nações Unidas, 
30-30, no dia 31 de outubro p.futuro, às 09h30, para 
audiência de instrução em processo de seu interesse, 
devendo no dia fazer-se acompanhar das testemunhas 
arroladas nos autos, que comparecerão independente-
mente de intimação.

Edital de Chamamento – 21ª Subseção de Bauru
10021R0000082016 - Pelo presente edital, fica 

o advogado L.H.S.P. - OAB/SP 287.880, notificado a 
comparecer nesta Subseção na Avenida Nações Unidas, 
30-30, no dia 31 de outubro p.futuro, às 09h30, para 
audiência de instrução em processo de seu interesse, 

 SECRETARIA DO CONSELHO
NOTIFICAÇÃO / JULGAMENTO DE PROCESSO
11R0001522010  –  Comun icamos  ao (a ) 

advogado(a) P.H.F.B.- OAB/SP 149.025, a realização do 
julgamento do processo citado na Sessão do Conselho 
do dia 30-10-2017, a partir das 10 horas, na sede 
institucional da OAB SP (Rua Maria Paula, 35, 3º andar, 
Centro, Capital). A presença das partes não é obrigató-
ria, eventual falta de comparecimento na data supra, 
não obstará o julgamento.

SECRETARIA DO CONSELHO
NOTIFICAÇÃO / JULGAMENTO DE PROCESSO
09R0009162012  –  Comun icamos  ao (a ) 

advogado(a) S.C.D.T.J.- OAB/SP 194.794, a realização 
do julgamento do processo citado na Sessão do Conse-
lho do dia 30-10-2017, a partir das 14 horas, na sede 
institucional da OAB SP (Rua Maria Paula, 35, 3º andar, 
Centro, Capital). A presença das partes não é obrigató-
ria, eventual falta de comparecimento na data supra, 
não obstará o julgamento.

SECRETARIA DO CONSELHO
NOTIFICAÇÃO / JULGAMENTO DE PROCESSO
09R0009162012  –  Comun icamos  ao (a ) 

advogado(a) Defensor(a) Dra. Catarina Iazzeti Ferrei-
ra- OAB/SP 146.691, a realização do julgamento do 
processo citado na Sessão do Conselho do dia 30-10-
2017, a partir das 14 horas, na sede institucional da 
OAB SP (Rua Maria Paula, 35, 3º andar, Centro, Capi-
tal). A presença das partes não é obrigatória, eventual 
falta de comparecimento na data supra, não obstará 
o julgamento.

SECRETARIA DO CONSELHO
NOTIFICAÇÃO / JULGAMENTO DE PROCESSO
09R0009642012  –  Comun icamos  ao (a ) 

advogado(a) R.C.F.- OAB/SP 173.072, a realização do 
julgamento do processo citado na Sessão do Conselho 
do dia 30-10-2017, a partir das 14 horas, na sede 
institucional da OAB SP (Rua Maria Paula, 35, 3º andar, 
Centro, Capital). A presença das partes não é obrigató-
ria, eventual falta de comparecimento na data supra, 
não obstará o julgamento.

SECRETARIA DO CONSELHO
NOTIFICAÇÃO / JULGAMENTO DE PROCESSO
09R0009642012  –  Comun icamos  ao (a ) 

advogado(a) Defensor(a) Dra. Catarina Iazzeti Ferrei-
ra- OAB/SP 146.691, a realização do julgamento do 
processo citado na Sessão do Conselho do dia 30-10-
2017, a partir das 14 horas, na sede institucional da 
OAB SP (Rua Maria Paula, 35, 3º andar, Centro, Capi-
tal). A presença das partes não é obrigatória, eventual 
falta de comparecimento na data supra, não obstará 
o julgamento.

EDITAL DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
O Diretor Secretário-Geral torna público que o 

Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seção de São Paulo, nos termos do Acórdão 3664, 
publicado pelo Diário Oficial do Estado, edição do dia 
5 de outubro de 2015, assinado no Processo Disciplinar 
04R0004532014, impôs ao advogado José Dirceu de 
Oliveira e Silva, inscrito nesta Seção, para a Comarca 
da Capital, sob o 90.792, o cancelamento de inscrição 
do quadro de advogados, deste Órgão de Classe, por 
violação do artigo 8º, parágrafo 4º, do Estatuto da 
Advocacia e da OAB, Lei Federal 8.906/94, nos termos 
do artigo 11, inciso V, do mesmo diploma legal, decisão 
confirmada pela Primeira da Câmara do Conselho 
Federal da OAB, nos termos do Acórdão publicado pelo 
Diário Oficial da União – Brasília – DF, edição do dia 
25-04-2016 e pelo Órgão Especial do Conselho Federal, 
nos termos do Acórdão publicado pelo Diário Oficial da 
União – Brasília – DF, edição do dia 6 de julho de 2017.

Fica referido advogado intimado a apresentar, a 
esta Secretaria, a sua Carteira de Identidade Profissio-
nal, no prazo de 24 horas, de acordo com o artigo 74, 
do Estatuto da Advocacia e da OAB, combinado com 

o artigo 63, alíneas “h” e “i”, do Regimento Interno 
da OAB SP.

Secretaria da Ordem dos Advogados do Brasil, em 
São Paulo, aos vinte e dois dias do mês de setembro do 
ano de dois mil e dezessete.

(a) Caio Augusto Silva dos Santos - Diretor Secre-
tário-Geral

EDITAL DE CHAMAMENTO
13088R0000162017 - Pelo presente edital, fica o 

advogado R.S.A, inscrito na OAB/SP 230.882, notifica-
do a comparecer Casa do Advogado, na Avenida Dr. 
Gabriel do Ó- 1124 – Mococa/SP, no prazo de 15 dias, 
a partir desta publicação, para tratar de assunto de 
seu interesse. A falta de comparecimento acarretará o 
transcurso do prazo que se inicia com o presente edital, 
na forma do EOAB e RGOAB.

EDITAL DE CHAMAMENTO
13088R0000142017 - Pelo presente edital, fica o 

advogado E.P.A, inscrito na OAB/SP 276.024, notifica-
do a comparecer Casa do Advogado, na Avenida Dr. 
Gabriel do Ó- 1124 – Mococa/SP, no prazo de 15 dias, 
a partir desta publicação, para tratar de assunto de 
seu interesse. A falta de comparecimento acarretará o 
transcurso do prazo que se inicia com o presente edital, 
na forma do EOAB e RGOAB.

EDITAL DE CHAMAMENTO
13088R0000152017 - Pelo presente edital, fica o 

advogado A.I.L, inscrito na OAB/SP 224.648, notifica-
do a comparecer Casa do Advogado, na Avenida Dr. 
Gabriel do Ó- 1124 – Mococa/SP, no prazo de 15 dias, 
a partir desta publicação, para tratar de assunto de 
seu interesse. A falta de comparecimento acarretará o 
transcurso do prazo que se inicia com o presente edital, 
na forma do EOAB e RGOAB.

EDITAL DE CHAMAMENTO
13088R0000232017 - Pelo presente edital, fica o 

advogado A.I.L, inscrito na OAB/SP 224.648, notifica-
do a comparecer Casa do Advogado, na Avenida Dr. 
Gabriel do Ó- 1124 – Mococa/SP, no prazo de 15 dias, 
a partir desta publicação, para tratar de assunto de 
seu interesse. A falta de comparecimento acarretará o 
transcurso do prazo que se inicia com o presente edital, 
na forma do EOAB e RGOAB.

EDITAL DE CHAMAMENTO
13088R0000222017 - Pelo presente edital, fica o 

advogado R.S.A, inscrito na OAB/SP 230.882, notifica-
do a comparecer Casa do Advogado, na Avenida Dr. 
Gabriel do Ó- 1124 – Mococa/SP, no prazo de 15 dias, 
a partir desta publicação, para tratar de assunto de 
seu interesse. A falta de comparecimento acarretará o 
transcurso do prazo que se inicia com o presente edital, 
na forma do EOAB e RGOAB.

EDITAL DE CHAMAMENTO
Pelo presente edital, fica o advogado abaixo rela-

cionado notificado à comparecer nesta 231ª Subseção 
da OAB/SP – Arujá, sito a Rua Vanderlei Nasser do 
Prado 11 – Centro - Arujá - SP, no prazo de 15 dias, 
a partir desta publicação, para tratar de assunto de 
seu interesse. A falta de comparecimento acarretará o 
transcurso do prazo que se inicia com o presente edital, 
na forma do EAOAB e RGOAB:

DR. MATURINO LUIZ DE MATOS- OAB/SP 65.250-1
EDITAL DE CHAMAMENTO
13088R0000202017 - Pelo presente edital, fica o 

advogado J.R.P, inscrito na OAB/SP 156.157, notifica-
do a comparecer Casa do Advogado, na Avenida Dr. 
Gabriel do Ó- 1124 – Mococa/SP, no prazo de 15 dias, 
a partir desta publicação, para tratar de assunto de 
seu interesse. A falta de comparecimento acarretará o 
transcurso do prazo que se inicia com o presente edital, 
na forma do EOAB e RGOAB.

EDITAL DE CHAMAMENTO
13088R0000162015 - Pelo presente edital, fica o 

advogado D.H.DE J.S, inscrito na OAB/SP 298.888, noti-
ficado a comparecer Casa do Advogado, na Avenida Dr. 
Gabriel do Ó- 1124 – Mococa/SP, no prazo de 15 dias, 
a partir desta publicação, para tratar de assunto de 

devendo no dia fazer-se acompanhar das testemunhas 
arroladas nos autos, que comparecerão independente-
mente de intimação.

EDITAL DE CHAMAMENTO
02R4782015 – Pelo presente edital, fica o advoga-

do A.M.F.- OAB/SP 151.551, notificado à comparecer 
nesta Secional, na Rua Anchieta 35 – 7º andar –sala 
02 – Centro – São Paulo, no prazo de 15 dias a partir 
desta publicação, para tratar de assunto de seu interes-
se. A falta de comparecimento acarretará o transcurso 
do prazo que se inicia com o presente edital, na forma 
do EAOAB e RGOAB.

EDITAL DE CHAMAMENTO - 24ª TURMA DISCI-
PLINAR

Pelo presente edital, ficam os advogados abaixo 
relacionados, notificados à comparecerem neste Tribu-
nal na Rua Alexandre Dumas, 235 – Santo Amaro - São 
Paulo/SP, no prazo de 15 dias a partir desta publicação, 
para tratarem de assunto de seus interesses. A falta de 
comparecimento acarretará o transcurso do prazo que 
se inicia com o presente edital, na forma do EAOAB 
e RGOAB.

ALEXANDRE DE THOMAZO OAB/SP 234143
VINICIUS DE MARCO FISCARELLI OAB/SP 304035
FABIO CHAGAS DE PAIVA OAB/SP 283887
EDITAL DE CHAMAMENTO - 24ª TURMA DISCI-

PLINAR
24102R0000422017 - Pelo presente edital, fica 

o advogado W.F.C OAB/SP 236257, notificado à com-
parecer neste Tribunal na Rua Alexandre Dumas, 235 
– Santo Amaro - São Paulo/SP, no prazo de 15 dias 
a partir desta publicação, para tratar de assunto de 
seu interesse. A falta de comparecimento acarretará o 
transcurso do prazo que se inicia com o presente edital, 
na forma do EAOAB e RGOAB.

EDITAL DE CHAMAMENTO - 24ª TURMA DISCI-
PLINAR

24102R0000422017 - Pelo presente edital, fi-
cam os patronos SERGIO APARECIDO DA SILVA OAB/
SP 285978, FABRICIO PRUDENCIO DA SILVA OAB/
SP 369908 E EDERSON MENDES DE SOUZA OAB/SP 
378446, notificados à comparecerem neste Tribunal 
na Rua Alexandre Dumas, 235 – Santo Amaro - São 
Paulo/SP, no prazo de 15 dias a partir desta publicação, 
para tratarem de assunto de seus interesses. A falta de 
comparecimento acarretará o transcurso do prazo que 
se inicia com o presente edital, na forma do EAOAB 
e RGOAB.

EDITAL DE CHAMAMENTO - 24ª TURMA DISCI-
PLINAR

23R0003272015 - Pelo presente edital, ficam os 
advogados V.M.F OAB/SP 304035 e S.A.P.S OAB/SP 
313148, notificados à comparecerem neste Tribunal 
na Rua Alexandre Dumas, 235 – Santo Amaro - São 
Paulo/SP, no prazo de 15 dias a partir desta publicação, 
para tratarem de assunto de seus interesses. A falta de 
comparecimento acarretará o transcurso do prazo que 
se inicia com o presente edital, na forma do EAOAB 
e RGOAB.

EDITAL DE CHAMAMENTO - 24ª TURMA DISCI-
PLINAR

06R0003522016 - Pelo presente edital, ficam os 
advogados V.M.F OAB/SP 304035 e S.A.P.S OAB/SP 
313148, notificados à comparecerem neste Tribunal 
na Rua Alexandre Dumas, 235 – Santo Amaro - São 
Paulo/SP, no prazo de 15 dias a partir desta publicação, 
para tratarem de assunto de seus interesses. A falta de 
comparecimento acarretará o transcurso do prazo que 
se inicia com o presente edital, na forma do EAOAB 
e RGOAB.

EDITAL DE CHAMAMENTO - 24ª TURMA DISCI-
PLINAR

04R0004032016 - Pelo presente edital, ficam os 
advogados V.M.F OAB/SP 304035 e S.A.P.S OAB/SP 
313148, notificados à comparecerem neste Tribunal 
na Rua Alexandre Dumas, 235 – Santo Amaro - São 
Paulo/SP, no prazo de 15 dias a partir desta publicação, 
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