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A sociedade de advogados SALAMACHA, BATISTA, ABAGGE & 
CALIXTO – ADVOCACIA comemora, em 4 de setembro de 2021, 
seus 40 anos de fundação.

Tudo começou comigo e com o advogado Luiz Rodrigues Wam-
bier. Inicialmente, o escritório foi instalado numa pequena sala no Edi-
fício Executive Center, no centro da cidade de Ponta Grossa. Atual-
mente, o escritório se encontra instalado em sede própria, num bonito 
prédio de 1.200 m², e também possui sedes administrativas nas cidades 
de Curitiba e Castro.

A sociedade conta atualmente com uma equipe de 50 pessoas, 
sendo 30 delas advogados e os demais funcionários, estagiários e con-
tadores.

Chegar aos 40 anos de trabalho com grande credibilidade e mui-
tas vitórias é resultado do trabalho da equipe do escritório, que sempre 
está focada na missão de oferecer soluções jurídicas rápidas e eficazes, 
com qualidade e confiabilidade, proporcionando segurança aos clien-
tes.

A equipe do escritório possui preocupação constante em agir 
com clareza na comunicação com o cliente, manter atualização e 
qualificação jurídica contínua, atuar com objetividade nas rotinas e 
tomadas de decisão, conduzir com agilidade os processos, ser proativa 
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na orientação jurídica aos clientes, valorizar a ética nas relações com os 
clientes e manter sigilo com as informações de propriedade dos clientes.

Mas isso tudo seria em vão se os clientes do escritório não tives-
sem dado a oportunidade que sempre concedem à equipe do escritório 
para lhes oferecer tudo isso. Portanto, o sucesso da sociedade Salama-
cha, Batista, Abagge & Calixto - Advocacia somente existe em razão 
da sua seleta e qualificada clientela, a quem muito essa sociedade de 
advogados deve pela confiança e parceria que mantém durante todos 
estes anos de trabalho.
 Nos corações de todos os integrantes do escritório e seus fami-
liares estão gravados os momentos que passaram juntos durante todo 
este período de existência, neste relacionamento de advogado-cliente.
 O sentimento é de que toda a equipe possa continuar seguindo 
juntos com seus clientes nesta missão, traçando rotas seguras e for-
talecendo cada vez mais essa parceria na busca constante de melhor 
resultado para todos, especialmente agora que a sociedade passou a ter 
como sócios os renomados e competentes advogados Cláudio Roberto 
Magalhães Batista, Fabiano Silveira Abagge e Ricieri Gabriel Calixto, 
que muito engrandecem a sociedade e a quem sou grato por aceitarem 
esse desafio.
 Fica aqui a eterna gratidão a todos que por aqui, no escritório, 
passaram e aos que aqui estão – advogados, funcionários, estagiários e 
clientes -, que deixaram aqui registrada sua contribuição para o sucesso 
desta importante sociedade de advogados na advocacia paranaense.
 Agradeço aqui aos meus saudosos pais, Wlademiro e Genefa 
Salamacha, exemplos de dedicação, honestidade e trabalho; aos meus 
filhos Eduardo e Roberto Salamacha, e a minha esposa Adriana Gon-
çalves Belisário, que são a razão do meu viver, pelo constante apoio, 
essencial para o desenvolvimento da minha atividade profissional.
 Deixo aqui uma especial homenagem ao meu irmão por escolha, 
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Luiz Rodrigues Wambier, que me deu a oportunidade de ser seu sócio-
fundador nesta sociedade de advogados. Estivemos juntos nela por 
26 anos. Dela se desligou para atuar inicialmente na capital Curitiba 
e, atualmente, em todo o Brasil, mas a amizade de irmão continua e 
ainda continuamos atuando juntos em diversas causas. Obrigado pela 
mensagem que nos enviou e que vai publicada nesta obra.
 Deixo aqui também meu agradecimento ao amigo e ex-Minis-
tro do STJ – Superior Tribunal de Justiça, Castro Filho, que gentilmen-
te nos enviou mensagem aqui também publicada.
 Que Deus sempre ilumine a todos da Salamacha, Batista, Abag-
ge & Calixto – Advocacia, para que possam continuar trabalhando por 
muitos anos, sempre na busca da Justiça.
  Finalmente, recordamos aqui os 10 mandamentos do advoga-
do, que foram criados pelo renomado jurista uruguaio Eduardo Juan 
Couture, que retrata o que a sociedade de advogados tem como lema 
do escritório em seus 40 anos de atividade: “trabalhando em defesa do 
Direito”.

Mandamentos do Advogado

ESTUDE
O Direito se transforma constantemente. Se não seguir seus passos, será cada 
dia menos Advogado.

PENSE 
O Direito se aprende estudando, mas se exerce pensando.

TRABALHE
A advocacia é uma árdua fadiga a serviço da Justiça.

LUTE
Seu dever é lutar pelo Direito, mas no dia em que perceber o conflito do 
Direito com a Justiça, lute pela Justiça.
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SEJA LEAL
Seja leal com o seu cliente que não deve ser abandonado salvo quando seja 
indigno de você; leal para com o adversário ainda que ele seja desleal com 
você; leal para com o Juiz, que ignora os fatos e deve confiar no que você lhe 
diz e também quanto ao direito que invoca.

SEJA TOLERANTE
Procure tolerar a verdade alheia na mesma medida em que pretenda seja 
tolerada a sua.

TENHA PACIÊNCIA
O tempo se vinga das coisas que se fazem sem a sua colaboração.

TENHA FÉ
Tenha fé no Direito, como o melhor instrumento para a convivência humana; 
tenha fé na Justiça, como destino natural do Direito; tenha fá na paz, como 
substituto bondoso da Justiça e, sobretudo, tenha fé na liberdade, sem a qual 
não há Direito, nem Justiça e nem Paz.

ESQUEÇA
A advocacia é uma luta de paixões. Se em cada batalha você for carregando sua 
alma de rancor, chegará um dia em que a vida lhe será impossível. Encerrado 
o combate, esqueça prontamente tanto a vitória como a derrota.

AME A SUA PROFISSÃO
Considere a advocacia de tal maneira que no dia em que seu filho lhe peça 
um conselho sobre o seu destino, considere uma honra propor-lhe que se 
torne Advogado.

* O Autor é Mestre em Direito Econômico e Social pela PUC/PR, Pro-
fessor em Curso de Pós-Graduação na Disciplina de Direito Empre-
sarial, Membro do IBDP – Instituto Brasileiro de Direito Processual 
e sócio-fundador do escritório Salamacha, Batista, Abagge & Calixto 
– Advocacia.




