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Publicidades ilegais previstas pelo Código  
de Defesa do Consumidor

PALAVRA DO PRESIDENTE

O Código de Defesa do 
Consumidor como já tive 
oportunidade de salientar 
em centenas de artigos visa 
estabelecer uma relação sadia 
entre consumidores e presta-
dores de serviços e fornece-
dores de produtos, estabele-
cendo regras e equacionando 

desigualdades entre as partes 
para que ambas fiquem em 
pé de igualdade na relação 
contratual.

A Política Nacional das 
Relações de Consumo, se-
gundo o artigo 4º do CDC, 
tem por objetivo o atendi-
mento das necessidades dos 
consumidores, o respeito à 
sua dignidade, saúde e se-
gurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a 
melhoria da sua qualidade de 
vida, bem como a transparên-
cia e harmonia das relações 
de consumo.

Nesse compasso uma das 
garantias que o Código Con-
sumerista traz é a proteção 
contra as publicidades ile-
gais. O artigo 36 da legis-
lação consumerista prevê 
que “a publicidade deve ser 

veiculada de tal forma que o 
consumidor, fácil e imedia-
tamente, a identifique como 
tal”, além disso, obriga que 
o fornecedor, na publicidade 
de seus produtos ou serviços, 
mantenha, em seu poder, para 
informação dos legítimos in-
teressados, os dados fáticos, 
técnicos e científicos que dão 
sustentação à mensagem.

O Código de Defesa do 
Consumidor prevê a exis-
tência de três modalidades 
de publicidades ilegais, são 
elas: enganosa, abusiva e 
simulada.

A publicidade enganosa 
se caracteriza por qualquer 
modalidade de informação 
ou comunicação de caráter 
publicitário, inteira ou par-
cialmente falsa, ou, por qual-
quer outro modo, mesmo por 
omissão, capaz de induzir em 
erro o consumidor a respeito 
da natureza, características, 
qualidade, quantidade, pro-
priedades, origem, preço 
e quaisquer outros dados 
sobre produtos e serviços. 
A principal característica da 
publicidade enganosa é que 
se o consumidor soubesse das 
reais informações sobre as ca-
racterísticas, preço, quantida-

de, qualidade e outros dados 
do serviço ou produto não iria 
fazer a aquisição. Exemplo: 
vender um boneco infantil 
que na publicidade televisiva 
se mexe sozinho, sendo que 
na verdade o produto não 
possuiu essa característica.

A publicidade abusiva é 
caracterizada por uma ofensa 
à própria dignidade humana 
ou a valores éticos e sociais 
comuns a sociedade civil. 
É abusiva, dentre outras a 
publicidade discriminatória 
de qualquer natureza, a que 
incite à violência, explore 
o medo ou a superstição, se 
aproveite da deficiência de 
julgamento e experiência da 
criança, desrespeita valores 
ambientais, ou que seja capaz 
de induzir o consumidor a se 
comportar de forma prejudi-
cial ou perigosa à sua saúde 
ou segurança. Exemplo: dis-
criminação do sexo feminino 
em comerciais de bebidas 
alcoólicas para atingir um 
público masculino.

Por fim, temos a publici-
dade simulada que procura 
ocultar o caráter de propagan-
da de um produto ou serviço, 
mas interfere no inconsciente 
do consumidor, inculcando 

ao mesmo a divulgação do 
produto ou serviço de modo 
que o instiga a consumir. Não 
é permitido que fornecedo-
res de produtos ou serviços 
logrem proveito comercial 
com a ignorância ou erro 
do consumidor, através de 
mensagens subliminares ou 
mascaradas de produtos ou 
serviços. Em outras pala-
vras a publicidade tem que 
ser sempre clara e direta ao 
consumidor com demons-
tração nítida do produto 
ou serviço e suas caracte-
rísticas. Exemplo: oferta 
de produtos bancários no 
contexto de um capítulo de 
novela, onde se dá ênfase 
às instalações, serviços, 
nome e marca comercial 
de determinada instituição 
financeira, logo, quando 
o consumidor precisar de 
um serviço bancário o seu 
inconsciente o lembrará do 
anúncio que viu na novela.

Em suma a publicidade 
é requisito essencial para o 
comércio e desde que feita 
corretamente beneficia em-
presário e consumidor, toda-
via, práticas ilegais devem ser 
identificadas e banidas, para 
resguardo do consumidor.

PROVidÊnCiAS QUAnTO A CARGA RÁPidA 
nA JUSTiÇA FEdERAL dE ARARAQUARA
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inÍCiO dAS AULAS dA ESA ARARAQUARA - 
CURSO PRÁTiCO dE PROCESSO ELETRÔniCO

No dia 20 de maio a Unidade Regional da ESA de Araraquara 
iniciou o Curso Prático de Processo Eletrônico. O Presidente da OAB 
de Araraquara Tiago Romano foi o responsável pela abertura do curso.

O professor Responsável pela ministração é o Advogado Izildo 
Inácio de Souza.

A Coordenação Regional da ESA de Araraquara, bem como a 
Diretoria da OAB de Araraquara ficam à disposição dos Advogados, 
Advogadas e operadores do direito para o fomento de cursos que 
visam levar o conhecimento à classe.

Maiores informações na sede da Casa da Advocacia e Cidadania 
de Araraquara com a auxiliar acadêmica Alessandra.

COMISSÃO OAB DE ARARAQUARA VAI A 
UNIVERSIDADE - É A OAB MAIS PRÓXIMA DOS ALUNOS

A Comissão da OAB Vai 
à Universidade de Araraqua-
ra realizou 03 palestras na 
Universidade de Araraquara 
– UNIARA tendentes à apro-
ximação dos bacharelandos à 
OAB de Araraquara

A primeira palestra foi 
ministrada pelo Advogado 
George Fernando Lopes 
Vieira sobre o tema “Téc-
nicas de negociação no 
ambiente jurídico” no dia 
1º de junho. A segunda foi 
ministrada pela Advogada 
Natalia Picco de Freitas so-
bre o tema “Noções básicas 
sobre alcoolemia multa x 
recurso” no dia 08 de junho. 
E a terceira foi ministra-
da pelo Advogado Lucas 
Fernando Varela sobre o 
tema “Noções gerais sobre 
direito condominial” no dia 
15 de junho.

O evento foi organizado 
em parceria com o Departa-
mento de Direito da Uniara 
e o Diretório Acadêmico de 
Direito da Uniara.
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MISSA EM LOUVOR A SANTO IVO
No dia 19 de maio a OAB de Araraquara celebrou a Missa em Louvor a Santo Ivo na 

Igreja Matriz de Araraquara.

A Vice-Presidente da 
OAB de Araraquara Drª Cla-
ra Alvarenga e o Diretor Te-
soureiro Drº Felipe Oliveira 
participaram  no dia 30 de 
maio do VI Seminário de As-

sistentes Sociais na Defenso-
ria Pública: violência contra a 
mulher e feminicídio.

O evento ocorreu na Uni-
versidade Paulista e houve 
programação o dia todo.

OAB de Araraquara participa do VI 
Seminário de Assistentes Sociais na 
Defensoria Pública: violência contra 

a mulher e feminicídio
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Inspeção Ordinária da 2ª Vara da 
Justiça Federal de Araraquara/SP.

Presentes:
- Dr. Tiago Romano Presidente da OAB 

local;
- Dr. Julio Dias Presidente da Comissão de 

Relacionamento do Fórum Federal e Estadual 
de Araraquara/SP; 

- Dr. Paulo Henrique Andrade Malara 
e Dr. Nilson Pompeu, ambos Conselheiros 
Estaduais da OAB/SP;

Juizes: Dra. Vera Cecília de Arantes 

Fernandes, Diretora do Fórum Federal de 
Araraquara e Dr. Márcio Cristiano Ebert, Juiz 
Coordenador da Central de Conciliação do 
Fórum Federal de Araraquara.

A OAB local manifestou-se quanto a 
pontuais requerimentos de advogados, 
sinalizando quanto a total disponibilidade 
para aprimoramento e busca de excelên-
cia contínua da jurisdição Federal desta 
Comarca.

Comissão de Infância e Juventude da OAB 5 
Subseção de Araraquara participa de curso
A Comissão de Infância 

e Juventude da OAB 5 Sub-
seção de Araraquara esteve 
presente  no curso “Me-
todologias de Prevenção 
de Violência Sexual para 
Crianças e adolescentes 
na Perspectiva de Auto-
proteção”, ministrado por 
Caroline Arcaria, o curso 
é uma ação da Secretaria 
Municipal de Assistência 
e desenvolvimento social, 
por meio do CREAS (centro 
de referência especializado 
de assistência social) Gi-
rassóis, em alusão ao dia 
18 de maio, dia Nacional 
de Combate ao Abuso e a 
Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes.
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O Presidente da OAB de Araraquara Tiago Romano, juntamente com a Vice-Pre-
sidente Clara Alvarenga e a Comissão dos direitos da criança e do adolescente da 
Instituição participaram da 1° semana municipal da proteção dos direitos da criança 
e adolescente de Araraquara.

Recurso em mandado de segurança 
da Seção São Paulo da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, acatado pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), garantiu impor-
tante vitória à advocacia ao afastar a multa 
aplicada à advogada por suposto abandono 
da defesa do réu, com fundamento no artigo 
265 do Código de Processo Penal (CPP).

O Tribunal de Justiça de São Paulo 
aplicou multa a advogada com funda-
mento no art. 265 do CPP, por suposto 
abandono do réu nos autos do processo 
n. 0011232-46.2012.8.26.0048, em trâ-
mite perante o Juiz de Direito da 3ª Vara 
Criminal da Comarca de Atibaia. 

A OAB SP, representada pelo advo-
gado Euro Bento Maciel Filho, apontou 
ilegalidade e requereu a reconsideração 
do pedido, para que fosse acolhido o 

provimento ao recurso determinando 
o imediato cancelamento da multa. O 
relator do caso, ministro Nefi Cordeiro 
acatou os argumentos da Ordem paulista 
e entendeu que a não realização de ape-
nas um ato processual não caracteriza o 
abandono do processo, de modo que im-
põe-se o afastamento da multa aplicada.

Conforme a decisão, a defensora 
foi devidamente intimada para apre-
sentação das razões de apelação, 
vindo a se manifestar após a terceira 
intimação, bem como para justificar a 
desídia. A recorrente destacou que entre 
a primeira intimação da advogada para 
apresentação das razões de apelação e 
a imposição da multa, transcorreu pouco 
mais de um mês.

Presidente da Comissão de Direi-

tos e Prerrogativas da OAB SP, Leandro 
Sarcedo, comemorou a decisão: “A 
multa do artigo 265 do CPP atormenta 
a advocacia, principalmente quem atua 
na assistência judiciária. Há até uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(Adin) proposta pelo Conselho Federal 
da OAB a respeito, já que o artigo 265 
permite a punição de advogado sem 
prévia defesa”, explicou. Ele ressalta 
ainda que a decisão restringe a in-
terpretação de “abandono” constante 
no artigo 265: “A vitória é importante 
porque se trata de um precedente 
colegiado do STJ, obtida num agravo 
regimental. A decisão restr inge a 
interpretação do que seria ‘abandono’ 
do processo para fins de aplicação da 
multa”, concluiu.

OAB SP obtém vitória junto ao 
STJ e afasta multa aplicada com 

base no artigo 265 do CPP

O time de futebol da OAB de Araraquara no sábado dia 
08 de junho foi jogar em Ribeirão Preto. O título do campe-
onato nos aguarda!!!

Dia 15 de junho a OAB de Araraquara fez um jogo 
amistoso com a OAB de Leme. O jogo foi importante para 
manter os atletas em forma física de jogo e principalmente 
pela união e confraternização com a Subseção coirmã.

No dia 15 de junho a Comissão de 
Convênios da OAB Araraquara em 

parceria com o Lar Escola Redenção 
realizou o 5º Arraiá das Bita!

O Arraiá das Bita já é uma tradicional festa junina contou com a presença de centenas 
de pessoas, com muitas brincadeiras, comidas e bebidas típicas e show musical.

Toda a renda arrecadada foi revertida para o Lar Escola Redenção que trabalha com o 
desenvolvimento educacional e esportivo de meninos no contra turno das escolas.
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Rua São Bento, 1441
(16) 3010-1888

Roupas Importadas e Nacionais  
para crianças de 0 a 16 anos

O seu melhor almoço de domingo !

Entrega de carteiras

Alexandre Henrique Frigieri, recebe a carteira da 
OAB, das mãos de seus pais, Elaine Cristina e Car-
los Alberto Frigieri e do presidente, Tiago Romano

Carolina Ferreira Brondino, recebe a carteira da 
OAB, das mãos do secretário adjunto,  Rodrigo 
Donini Veiga

Daniela Cristina Branco Peres, recebe a carteira da OAB, 
das mãos  de seu padrinho, José Branco Peres Neto e 
Clara Alvarenga.

Fabiane Alves Lira, recebe a carteira da OAB, das mãos 
de seu padrinho, Aleksandro de Carvalho e Carlos Alberto 
Monteiro Violante

Fabricio Cacheta Neto, recebe a carteira da OAB, das mãos 
de sua esposa e Rodrigo Donini Veiga

Ana Flávia Evangelista Violante, recebe a carteira 
da OAB, das mãos de seus pais, Rosangela Vio-
lante, Carlos Alberto Monteiro Violante  e Tiago 
Romano

Caroline Ianelli Rocha, recebe a carteira da OAB, 
das mãos de seu padrinho, José Carlos Rocha e  
Rodrigo Donini Veiga

Ana Elisa Nasser Gentile, recebe a carteira da 
OAB, das mãos de seu padrinho, José Therezan 
e  Lincoln José Guidolin

Carolina Pedroza de Almeida Vieira, recebe a 
carteira da OAB, de seu padrinho, Yuri Lopasso, e 
do secretário geral da OAB,  Lincoln José Guidolin

Camila Tito Guilherme da Sila Ramires, recebe 
a carteira da OAB, das mãos de seus padrinhos 
Andre e Patricia e do presidente da OAB Tiago 
Romano.

Cesar Augusto Bassi Maio, recebe a carteira da 
OAB, das mãos de sua madrinha, Daiane Bom-
barda Maio e do desembargador, Carlos Albero 
Monteiro Violante
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Gabriel Luvizotto Alvaro da Costa, recebe a carteira 
da OAB, das mãos  do secretário adjunto, Rodrigo 
Donini Veiga

Lucas Faria Carvalho, recebe a carteira da OAB, das 
mãos de sua madrinha, Maria Angelica e seu amigo 
da comissão do jovem advogado, Alan Sant’anna

Matheus Andrade Barchi, recebe a carteira da OAB, 
das mãos de sua genitora, Elisabete Andrade e 
Clara Alvarenga

Vinicius Ribeiro Pereira, recebe a carteira da OAB, 
das mãos de seu filho, Vinicius Ribeiro Pereira 
Junior, esposa Thaiza  e  Rodrigo Donini Veiga

Isabela Cristina Rossi, recebe a carteira da OAB, 
das mãos das madrinhas, Gisele Bonfin, Natalia 
Tancini e Tiago Romano

Luiz Humberto Hebling, recebe a carteira da OAB, 
das mãos de sua madrinha Amariles Edna Hebling 
e Carlos Alberto Frigieri

Tainara Ferreira Machado, recebe a carteira da 
OAB, das mãos de sua madrinha, Erica Regina 
Machado, e Tiago Romano

Walle de Padua Camargo Galdino, recebe a carteira da OAB, das mãos de seu padrinho, 
Benedito Rosendo de Padua e Lincoln José Guidolin

Gabriely Isabele da Silva, recebe a carteira da OAB, 
das mãos de Clara Alvarenga

Luiz Felipe Samaha, recebe a carteira da Oab, das 
mãos e suas madrinhas, Odete Samaha, Roseli 
Samaha e Clara Alvarenga

Ronaldo Luis Carrasco, recebe a carteira da OAB, 
das mãos de Tiago Romano

Vinicius Soler Jardim, recebe a carteira da OAB, 
das mãos de sua madrinha, Roseli Maria Soler, e 
do Juiz da Vara do Trabalho, Carlos Alberto Frigieri

Kleber da Silva Barbosa, recebe a carteira da OAB, 
das mãos de seus padrinhos, Manoel Barbosa, 
Maria Solange e Clara Alvarenga

Mariana Berti Ligabô, recebe a carteira da OAB, 
das mãso de sua madrinha, Cláudia Bombarda, 
e da vice presidente da OAB, Clara Alvarenga.

Thaiza Ribeiro Pereira, recebe a carteira da OAB 
de seus padrinhos, Edvaldo Pereira, Djanira, Clara 
Alvarenga e Carlos Alberto Monteiro Violante

Wilson da Silva Junior, recebe a carteira da OAB, das mãos de sua madrinha, Dayse 
Lenadro e Lincoln José Guidolin
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NOTA À ADVOCACIA DE ARARAQUARA E REGIÃO

Comunicamos que no dia 
22 de maio do presente ano 
o Presidente da 5ª Subseção 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil da Secional de 
São Paulo – Araraquara, o 
Presidente da 241ª Subseção 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil da Secional de São 
Paulo, o Presidente da Co-
missão de Relacionamento 
com o Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região com 
a OAB/SP e o Presidente 
da Comissão da Justiça do 
Trabalho da 5ª Subseção da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil da Secional de São 
Paulo – Araraquara toma-
ram conhecimento de que a 
Ilustre 2ª Vara do Trabalho 
de Araraquara (SP) através 
de Despacho padrão passou 
a adotar em todos os despa-
chos com conteúdo de ordem 
de levantamento de valores, 
que o Advogado (a) prestasse 
contas do levantamento dos 
valores ao cliente e juntasse 
aos autos, comprovante de 
que o pagamento foi efetiva-
mente efetuado.

 Ocorre que, conforme 
R. Despacho citado, toda a 
Advocacia foi taxada como 
praticante em tese de “apro-
priação indébita” ofendendo 

a Classe, bem como gene-
ralizando alguns casos que 
podem ser pontualmente 
informados a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil para provi-
dências éticas correlatas.

A adoção desse rito ultra-
passou os poderes da Justiça 
do Trabalho, eis que invade 
a relação entre Advogado e 
Cliente, bem como impõe 
uma má fama aos Advogados 
(as) de todo o Brasil, pois é 
extensivo a todo alvará de 
levantamento.

Em suma dado a gravidade 
do conteúdo do R. Despacho, 
requeremos sempre com a 
devida venia a reconsideração 
da adoção desse procedi-
mento em caráter de extrema 
urgência para preservação da 
Advocacia.

Em reunião no dia de hoje 
pela manhã o Juiz Carlos Al-
berto Frigieri e a Diretora da 
2ª Vara Srª Marina acataram 
a reivindicação e não haverá 
mais despachos dessa natu-
reza, todavia, os despachos 
proferidos após a manhã de 
hoje já estarão retificados, 
mas os já foram realizados ou 
encaminhados anteriormente 
vai constar ainda a referida 
exigência, devendo o Advo-
gado (a) estar ciente da nova 

deliberação que prevalecerá.
Os casos pontuais de falta 

ética serão tratados com se-
riedade e de forma individual 
e a 2ª Vara vai responder 
formalmente esse acordo 
assumido com as escusas 
e retratações devidas o que 
inclusive já foi realizada na 
reunião aos Representantes 
abaixo assinados.

Araraquara (SP), 23 de 
maio de 2.019.

Tiago Romano
Presidente da 5ª Subseção 

da OAB da Secional de São 
Paulo – Araraquara

 Ailton Geraldo Benin-
casa

Presidente da 241ª Subse-
ção da OAB da Secional de 
São Paulo – Araraquara

 
Paulo Augusto Bernardi
Comissão de Relaciona-

mento com o Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 15ª Região 
com a OAB/SP

 Yuri Tramontano de 
Souza

Presidente da Comissão da 
Justiça do Trabalho da 5ª Sub-
seção da OAB da Secional de 
São Paulo – Araraquara
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OAB DE ARARAQUARA JUNTO A 
CORREGEDORIA DO TRF DA 3ª REGIÃO

No dia 13 de junho a Dire-
toria da OAB de Araraquara 
esteve reunida com o De-
sembargador Corregedor do 
Tribunal Regional Federal da 
3ª Região Drº Luis Carlos Hi-
roki Muta levando os pleitos e 
reinvindicações da Advocacia 
de Araraquara e região.

O Desembargador conver-
sou com a Diretoria da OAB 
de Araraquara e recepcionou 
as reivindicações e sugestões 
feitas pela Diretoria e pelos 
Advogados e Advogadas que 
encaminharam suas pautas a 
Diretoria para apresentação 
junto a Corregedoria.

Um fato preocupante foi a 
notícia de que o TRF da 3ª Re-
gião teve um corte de 25% da 

sua previsão orçamentária para 
o ano de 2.020. Fato grave que 
foi narrado pelo Desembarga-
dor que vê com preocupação o 
corte drástico de recursos pela 
União na Justiça Federal.

O Presidente da OAB Tia-
go Romano também vê como 
muita preocupação e gravidade 
o fato narrado pelo Corregedor, 
eis que, quem fatalmente vai 
sentir esse impacto é o cidadão 
e a Advocacia.

O Presidente Tiago Ro-
mano lamenta a redução do 
orçamento e vê o comprometi-
mento do acesso à justiça, prin-
cipalmente em um momento 
em que com a possível reforma 
da previdência, as ações judi-
cias em nível de competência 

federal tendem a crescer e com 
um Judiciário Federal mais 
“enxuto” perde a cidadania, 
a democracia e a atividade da 
Advocacia  fica mitigada.

Mas, em contrapartida hou-
ve o comprometimento de que 
todos os envolvidos com a fun-
cionalidade humana da Justiça 
Federal vão se unir e somar 
forças para garantir que a Jus-
tiça Federal continue a cumprir 
seu papel perante a Sociedade 
Civil e proporcionar o máximo 
possível a plena garantia das 
atividades laborativas diárias 
da Advocacia, com respeito as 
prerrogativas profissionais e o 
rápido acesso a justiça, visando 
o ator principal desse processo: 
o cidadão.

PROVIDÊNCIA CONTRA A INSTABILDIADE DO ESAJ TJSP
Ilustríssimo Senhor
Dr. Antonio Marques dos San-

tos Filho
Presidente da Comissão Re-

lações com o Poder Judiciário 
Estadual

 
 

A ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL – 5ª SUBSEÇÃO, por 
seu presidente e por seu presi-
dente da Comissão de Processo 
Eletrônico, vêm respeitosamente 
perante Vossa Senhoria, diante 
das constantes indignações dos 
advogados (as) desta Comarca, em 

razão dos problemas enfrentados 
com o E-Saj, no que tange a insta-
bilidade do sistema, proporcionando 
insegurança ao andamento dos 
trabalhos jurisdicionais, solicitar a 
possibilidade da intervenção desta 
n. Comissão junto ao presidente 
do Tribunal de justiça do Estado de 

São Paulo, a fim de urgente solução 
para o fato apresentado.

Certo da costumeira atenção 
de Vossa Senhoria, e no aguardo, 
aproveito a oportunidade para 
renovar os protestos de estima e 
consideração.

 

TIAGO ROMANO
Presidente da 5ª Subseção 

Araraquara
 
FELIPE JOSÉ MAURÍCIO DE 

OLIVEIRA
Presidente da Comissão do 

Processo Eletrônico.
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Reunião de trabalho na OAB Araraquara
Presidente Tiago, Diretora da 2° Vara do Trabalho de Araraquara Dra Marina 

e o jovem Advogado Alan Sant’Anna

OAB de Araraquara participando da cerimônia de entrega dos recursos 
onde a Odebrecht pagará R$ 15 milhões para entidades de Araraquara

OAB de Araraquara par-
ticipando da cerimônia de 
entrega dos recursos onde 
a Odebrecht pagará R$ 15 
milhões para entidades de 
Araraquara.

Acordo entre MPT e cons-
trutora prevê pagamento de 
indenizações por trabalho 
escravo. Santa Casa receberá 
R$ 8,5 milhões.

Quatro entidades benefi-
centes de Araraquara serão 
beneficiárias de uma indeni-
zação trabalhista no importe 
de R$ 15,2 milhões, mediante 
um acordo firmado entre Mi-
nistério Público do Trabalho 
(MPT) e o Grupo Odebrecht 
dentro da maior ação por 

trabalho escravo da história 
da Justiça do Trabalho bra-
sileira. 

A Santa Casa de Mise-
ricórdia de Araraquara re-
ceberá R$ 8,5 milhões para 
investir em um projeto de 
ampliação de leitos da Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI) 
e da Clínica Médica do esta-
belecimento. A Associação 
Procordis Araraquara, enti-
dade sem fins lucrativos espe-
cializada no atendimento de 
pacientes cardíacos, receberá 
R$ 4,263 milhões para serem 
investidos na primeira fase da 
construção de um Hospital 
do Coração, viabilizando um 
ambulatório médico e um 

centro de exames.
Será destinado um total de 

R$ 339.377,00 para o Centro 
Cultural e Assistencial Ofici-
na das Meninas, organização 
que atende crianças e adoles-
centes de famílias de baixa 
renda, para a construção de 
salas de aula e, por fim, a 
Fundação Toque – FUNBES-
CO, que atende pessoas com 
deficiências intelectual e 
múltipla, receberá o montante 
de R$ 2,104 milhões para a 
ampliação da estrutura física 
e aquisição de equipamentos 
dentro do “Projeto Liberda-
de”.

As verbas serão destina-
das paulatinamente até o ano 
de 2023, conforme o paga-
mento das parcelas previstas 
no acordo. De imediato, a 
Santa Casa receberá o total 
de R$ 4.320.273,00; a As-
sociação Procordis receberá 
R$ 547.870,00; e a Oficina 
das Meninas receberá R$ 
339.377,00.

Para o procurador Rafael 
de Araújo Gomes, a medida 
busca o reparo dos danos 
causados à sociedade pelo 
grave descumprimento da 
lei trabalhista. “A reversão 
dos valores para projetos 

relevantes para a região de 
Araraquara é uma forma de 
reparar o ilícito causado com 
o uso de mão de obra escra-
va, ao mesmo tempo em que 
coloca em perspectiva o papel 
social do Ministério Público 
do Trabalho e da Justiça do 
Trabalho.

A destinação de indeni-
zações coletivas ao local do 
dano é medida prevista pela 
jurisprudência e pelo Conse-
lho Nacional do Ministério 
Público. Esperamos que 
a iniciativa traga grandes 
benefícios aos munícipes”, 
afirma.
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Na noite do dia 06 de 
junho na Câmara Mu-
nicipal de Araraquara o 
Presidente Drº Caio Au-
gusto recebeu o título de 
cidadão araraquarense.

A sessão foi presidida 
pelo Presidente da Câma-
ra  Vereador Tenente San-
tana e o autor do projeto 
foi o Vereador Elton Hugo 
Negrini.

Compuseram a mesa 
de trabalho, além dos dois 
Vereadores já citados o 
Presidente da OAB de 
Araraquara Drº Tiago 
Romano, o Chefe de De-
partamento de Ciências 
Jurídicas da Uniara Drº 
Fernando Passos, o Con-
selheiro Estadual Drº Pau-
lo Malara e o Procurador 
Geral do Município Drº 
Rodrigo Cutige.

O Presidente Caio se 
sentiu honrado pelo título, 

bem como se colocou a 
total disposição de Arara-
quara e da Subseção local 
para trabalho conjunto, 
unido e forte em defesa 
da cidadania, democracia 
e defesa intransigente da 
Advocacia.

O Presidente Tiago 
Romano pregou pela 
união da OAB para forta-
lecimento da Advocacia e 
proteção do cidadão e do 
estrito cumprimento das 
leis e constituição federal, 
garantindo a população 
que a democracia seja 
respeitada.

Estiveram presentes 
Advogados e Advogadas 
de: São Carlos, Catandu-
va, Américo Brasiliense, 
Sertãozinho, Matão,, Ta-
quaritinga e Monte Alto.

Os diretores da OAB 
de Araraquara também 
estavam presentes.

CERIMÔNIA DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO 
ARARAQUARENSE AO PRESIDENTE CAIO AUGUSTO
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Na noite do dia 11 de junho o 
Inspetor Fiscal do Posto Fiscal da Se-
cretaria da Fazendo do Estado de São 
Paulo Srº Thiago Martins proferiu a 
palestra intitulada “Programa de Con-
formidade Fiscal” aos Advogados e 
Advogadas na Casa da Advocacia e 
Cidadania de Araraquara.

Referido programa é fruto de 
legislação estadual que visa o enqua-
dramento e tratamento tributário as 
empresas paulistas.

O Inspetor Fiscal, os Fiscais em 
Geral e o Delegado Tributário Srº 
João Zana ficaram a disposição da 
Advocacia de Araraquara para tratar 
de qualquer assunto relacionado a 
Secretaria da Fazenda do Estado 
bandeirante.

Vários alimentos foram arrecada-
dos e serão oportunamente doados a 
uma instituição de caridades.

OAB ARARAQUARA REALIZA PALESTRA COM INSPETOR FISCAL 
DO ESTADO SOBRE O PROGRAMA DE CONFORMIDADE FISCAL

OAB DE ARARAQUARA E UNIVERSIDADE DE 
ARARAQUARA – UNIARA RENOVAM PARCERIA
No dia 13 de junho a Diretoria 

da OAB de Araraquara renovou a 
parceria acadêmica entre a OAB 
Araraquara e a Uniara. Referida par-
ceria segundo o Presidente da OAB 
Tiago Romano é muito importante, 
pois propicia a interação acadêmica 
visando a qualificação profissional 
dos operadores do Direito.

O tradicional Congresso de Di-
reito Processual Brasileiro esse ano 
acontecerá dia 05 e 06 de setembro 
nas dependências do SESC Araraqua-
ra cuja programação será em breve 
divulgada.
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O Presidente da OAB de Araraquara destacou a importância da defesa dos direitos do consumi-
dor como medida de prestígio a cidadania, bem como a importância do Município de Araraquara de 
criar e estruturar a Ouvidoria Pública para cumprir as regras de transparência da gestão pública.

A OAB de Araraquara esteve participando da inauguração das novas 
instalações do Procon de Araraquara e da Ouvidoria do Município

O Presidente da OAB de Araraquara Drº Tiago Romano participou da solenidade de abertura da 
Correção da Justiça Federal de Araraquara.

O Programa de Mestrado Profissional em Direito e Gestão de Conflitos da Uniara promoveu a palestra “Os desafios do Co-
nhecimento: articulação entre saberes acadêmicos e a realidade sócio-jurídica”, ministrada pelo Prof. Dr. Orídes Mezzaroba.

A OAB de Araraquara participou de palestra na 
Universidade de Araraquara no dia 15 de junho
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NO DIA 25 DE MAIO O TIME DA OAB DE ARARAQUARA 
JOGOU CONTRA A SUBSEÇÃO DE BARRETOS

Dia muito feliz!
Agradeço à Ferroviária 

por ter abraçado a nossa cau-
sa na divulgação dos animais 
para adoção!

Obrigada Juliana por in-
termediar o contato com a 
Ferrinha.

Felipe Andrade Blanco, 
agradeço todo empenho para 
que o evento desse certo, deu 
muito certo :)

Alessandra, obrigada por 
dividir o mesmo sonho e zelar 
tanto por esses animais!

Obrigada Betty Peixoto 
pela tenda, Tuka Nyko pelas 
lindas roupinhas!

Obrigada Licia Perches 

pelo taxidog!
Obrigada a  todos  os 

voluntários que entraram 
com os animais no campo, 
que ficaram na tenda e 
abordaram os candidatos 
à adoção.

Por fim e não menos im-
portante, obrigada OAB Ara-
raquara pela confiança no 
trabalho da Comissão de Pro-
teção e Defesa dos Animais.

A união faz a força e os 
animais merecem!

Dra. Carolina de Mattos 
Galvão

Presidente da Comissão 
de Proteção e Defesa dos 
Animais.

A Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB 
de Araraquara inicia a entrada em campo no jogo da 

Ferroviária com os animais para adoção.

Curso realizado na secretaria da 
fazenda estadual.

Agradecimentos ao delegado tribu-
tário João Zana, inspetor fiscal Thiago 
Martins, auditor fiscal Aurélio Granjei-

ro e auditor Vinícius.
Muitos alimentos arrecadados.

Sucesso total 
curso ITCMD: 

teoria e prática


