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Tiago Romano
Presidente da OAB de 
Araraquara

Novas regras para empréstimos consignados 
na folha de pagamento do INSS.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Em data  de  31  de  de-
z e m b r o  d o  a n o  p a s s a d o                                                                                                                                          
foi publicada a Instrução Nor-
mativa nº 100, de 28 de dezembro 
de 2.018 do Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS. Referida 
Instrução Normativa alterou a 
regulamentação anterior prevista 
na Instrução Normativa nº 28, de 
16 de maio de 2.008 alterando as 
regras para os empréstimos con-
signados nos benefícios previden-
ciários dos segurados. Embora 
a legislação seja de dezembro 
do ano passado entrou em vigor 
somente no final de março por 

conta do prazo de noventa dias.
O objetivo da lei é tornar 

mais rígido o controle sobre essa 
modalidade de crédito oferecida 
a aposentados, pensionistas e be-
neficiários, de forma a combater 
fraudes e o assédio comercial de 
bancos e financeiras aos segura-
dos. É inegável que o Estado deve 
interferir na livre negociação 
sempre que o cidadão vulnerá-
vel, no caso o consumidor esteja 
frente a prestadores de serviços 
(bancos) com grande poder eco-
nômico com nítida desvantagem 
e a mercê de sua própria sorte em 
uma relação comercial totalmente 
injusta e que fere a igualdade.

Em verdade é obrigação do 
Estado sempre garantir que haja 
igualdade entre de um lado o 
prestador de serviço ou fornece-
dor de produto e do outro o cida-
dão consumidor, tendo em vista 
que as instituições financeiras 
detêm um capital muito elevado, 
dita as regras comerciais a ser 
aplicadas, portanto, o consumidor 
em desvantagem tem que receber 
uma proteção maior do Estado 
para justamente ficar em pé de 
igualdade na relação comercial. 
Não se trata de privilégio e sim 
garantia do princípio da igual-
dade, onde os iguais devem ser 

tratados de forma igual e os desi-
guais de forma desigual.

Desta forma, para evitar o 
assédio de instituições financeiras 
que oferecem a modalidade de 
crédito, a norma proíbe que elas 
efetuem qualquer atividade de 
marketing ativo, oferta comercial 
e proposta que tente convencer 
o beneficiário do INSS a firmar 
contratos de empréstimo pessoal 
e cartão de crédito, com paga-
mento mediante desconto direto 
no benefício, pelo prazo de seis 
meses após a concessão do be-
nefício. Com a medida, bancos e 
financeiras não poderão oferecer 
empréstimo consignado até o fim 
deste período.

Outra medida importante 
prevista na Instrução Normativa 
é o bloqueio dos benefícios para 
contratação de empréstimos. Após 
noventa dias, contados a partir 
da data de concessão. A norma, 
porém, prevê que o benefício pago 
pelo INSS poderá ser desbloque-
ado para a contratação do crédito 
consignado, após esse período, 
desde que o próprio aposentado, 
pensionista, ou representante legal 
providencie junto à instituição 
financeira o desbloqueio do be-
nefício para a contratação dessa 
modalidade de crédito.

De acordo com a legislação, 
o segurado interessado no crédito 
com desconto em folha deverá 
fazer uma prévia autorização 
para ter acesso à modalidade. 
O mecanismo funcionará da se-
guinte forma: por meio de um 
canal eletrônico, disponibilizado 

pela instituição financeira, o 
próprio aposentado – pensionista 
ou representante legal – deverá 
disponibilizar os dados necessá-
rios para que a contratação do 
crédito seja feita junto ao banco 
escolhido. Com esse sistema, o 
INSS pretende combater fraudes 
no consignado, muitas vezes 
concedido sem autorização do 
segurado.

Por determinação da Instrução 
Normativa a prévia autorização é 
fundamental para disponibiliza-
ção das informações do benefici-
ário, necessárias à elaboração do 
contrato. Sem ela, bancos e insti-
tuições financeiras não poderão 
firmar a contratação do crédito. 
Será feita de forma online, deverá 
conter documento de identificação 
do segurado e um termo de autori-
zação digitalizado. Somente após 
estes passos, que visam a garantir 
a segurança da transação, o banco 
ou financeira poderá finalizar a 
proposta e liberar o crédito.

Além disso, a Instrução Nor-
mativa não muda o percentual de 
margem consignável, que perma-
nece em 35% da renda líquida do 
aposentado ou pensionista. Desta 
forma, a margem será definida 
após descontos obrigatórios como 
imposto de renda, contribuições 
devidas pelo segurado à Previ-
dência Social, pensão alimentí-
cia fixada por decisão judicial e 
pagamento de benefícios além 
do devido.

Uma inovação é a definição de 
um fluxo para apuração de irregu-
laridades e aplicação de sanções 

aos bancos que descumprirem as 
normas previstas para a operação 
dos empréstimos, o que reforça a 
segurança para os beneficiários do 
INSS. Essas punições vão desde 
a suspensão até a proibição de 
operar empréstimos consignados.

Ainda no intuito de coibir 
fraudes contra aposentados e 
pensionistas, o INSS reforça, 
através da Instrução Normativa, 
que o beneficiário ou represen-
tante legal devidamente cadas-
trado poderá, a qualquer tempo, 
efetuar bloqueio ou desbloqueio 
do benefício para a contratação 
de empréstimos consignados ou 
até mesmo o cartão de crédito, 
por meio do mesmo sistema ele-
trônico. Este processo, por sua 
vez, precisará ser autenticado e o 
sistema deve ser disponibilizado 
pelas próprias instituições finan-
ceiras e sociedades de arreda-
mento mercantil que mantenham 
Acordos de Cooperação técnica 
com o INSS. Ainda assim, caso 
o segurado detecte algum des-
conto indevido de consignado 
deve fazer imediatamente uma 
reclamação à Ouvidoria Geral 
da Previdência Social, que re-
passará o caso para a Dataprev, 
que efetuará o bloqueio imediato 
do desconto.

Em suma essas são as al-
terações nas regras do em-
préstimo consignado na folha 
de pagamento do INSS e o 
cidadão consumidor realmente 
necessita de proteção frente 
a voracidade do mercado de 
consumo financeiro.

VISITA DE TRABALHO A PENITENCIÁRIA DE ARARAQUARA
O Presidente da OAB de Araraquara Tiago Romano e o Conselheiro Estadual 

Paulo Malara estiveram na sede da Penitenciária de Araraquara que também abriga 
o CDP de Araraquara para tratar de assuntos relacionados ao atendimento dos 
Advogados e Advogadas que militam no local.

A visita de trabalho foi muito proveitosa e o Diretor da Unidade Rodrigo Re-
divo disse que a Instituição reconhece a importância da atividade da Advocacia e 
trabalhará – como sempre o fez – ao lado da Classe.

Ficou combinado entre a Presidência da OAB de Araraquara e o Diretor que 
o (a) Advogado (a) poderá adentrar com caneta esferográfica transparente para o 
atendimento do cliente ou se preferir poderá utilizar-se de uma caneta que ficará 
no parlatório a disposição do profissional.
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A OAB de Araraquara esteve presente na Audiência Pública sobre “Combate 
à violência sexual contra meninas e mulheres em Araraquara.

A Comissão da Mulher Ad-
vogada esteve presente nos de-
bates representada pelo Membro 
da Comissão Drª Mariana Duque.

O aumento no número de 
casos de estupros de meninas e 
mulheres no município de Arara-
quara motivou Audiência Pública 
no Plenário da Câmara Municipal 
na noite de segunda-feira (18). 
Proposta pela vereadora Thainara 
Faria, a discussão teve como 
objetivo apresentar o panorama 
da cidade e buscar soluções por 
meio de políticas públicas.

“A construção de redes de 
serviços voltados aos cuidados 
das vítimas de violência sexual é 
um desafio que precisa ser traba-
lhado no município de Araraquara. 
A evolução das denúncias que 
envolvem a prática de violência 
sexual contra mulheres tem sido 
crescente, bem como os números 
alarmantes acerca do aumento 
dos crimes de estupro, principal-
mente de vulneráveis na cidade”, 
argumenta a parlamentar.

Presente no debate, a de-
putada estadual Márcia Lia (PT) 
afirmou que as políticas públicas 
para as mulheres estão sofrendo 

um retrocesso no país. “Vivemos 
uma situação muito difícil no 
Brasil. O aumento do feminicídio 
é algo muito preocupante. Na 
Assembleia Legislativa, no final 
do ano passado, aprovamos 
um projeto de lei criando uma 
comissão permanente de mulhe-
res. Estamos à disposição para 
debater o tema, a luta é nossa!”

A coordenadora executiva 
de Políticas para Mulheres e do 
Centro de Referência da Mulher 
(CRM), Amanda Vizoná, desta-
cou o aumento das denúncias 
em Araraquara. “Precisamos ter 
uma rede de proteção preparada 
que oferte serviços públicos para 
que essa mulher saiba lidar com 
esse trauma. No Brasil, a cada 11 
minutos uma mulher é estuprada 
e somente 10% conseguem fazer 
a denúncia. A cultura do estupro 
tem ligação com a cultura da 
impunidade, alimentada pela 
falta de denúncias”, detalhou. 
De acordo com dados de 2016 
apresentados por ela, 50,9% dos 
casos envolvem crianças, muitas 
vezes estupradas por quem está 
perto e dentro de casa.

Amanda também apresentou 

dados do aumento no número de 
denúncias em Araraquara. Em 
2016, foram 17 de estupro e 44 de 
estupro de vulnerável; em 2017, 
24 e 31, respectivamente. Já em 
2018, foram 34 denúncias de 
estupro e 48 de estupro de vulne-
rável. No comparativo de casos de 
estupro de vulnerável, em 2017, 
foram 36, contra 46 de 2018. Ca-
sos de estupros aumentaram de 
28 para 32 nesse mesmo período. 
“Vemos que acontece na cidade 
toda, em todos os tipos de estru-
turas. Os maiores números estão 
no Centro e no São Rafael. Não 
podemos mais nos calar diante 
dessa violência.”

Conforme foi mostrado por 
Amanda, a Norma Técnica “Aten-
ção Humanizada ao Abortamen-
to”, lançada em 2005 pelo Minis-
tério da Saúde, a mulher vítima de 
estupro a apresentar um Boletim 
de Ocorrência (BO) para dispor 
do direito de atendimento na rede 
de saúde. Segundo especialistas, 
isso tem o objetivo de trazer prio-
ritariamente a mulher vítima de 
violência sexual para o ambiente 
de saúde, sem encaminhá-la em 
primeiro lugar a um órgão policial.

A coordenadora demonstrou, 
ainda, o protocolo de atendimento 
para vítimas de estupro, que en-
volve contato com o Plantão do 
Centro de Referência da Mulher 
(99762-0697) para que a vítima 
possa ser acompanhada pela 
equipe no restante do protocolo; 
atendimento médico, exames 
e profilaxia de DSTs, hepatite e 
HIV no Hospital da Gota de Leite; 
denúncia na Delegacia da Mulher 
ou Delegacia de Plantão; exame 
de corpo de delito no IML; oitiva 
na Delegacia da Mulher e demais 
trâmites do processo; continua-
ção do tratamento da profilaxia 

no Sesa; e acompanhamento psi-
cológico no Centro de Referência 
da Mulher. “Quanto mais rápido a 
mulher iniciar este protocolo, me-
lhor será sua garantia de saúde e 
maiores as chances de o agressor 
ser preso.”

“Esse assunto me causa 
calafrios por ser mãe e por 
trabalhar em um mundo com 
crianças”, iniciou a presidente 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, Mariana 
Tezini. “A violência sexual é uma 
violência que permeia a vida 
inteira de uma pessoa. Como 
você vai denunciar alguém que 

está dentro da sua casa? O 
abuso sexual é um problema 
de todos, que gera muita culpa 
e muita vergonha. Queria que 
pensássemos pequenas ações, 
a começar pela criança. É algo 
muito próximo da gente, mas ao 
mesmo tempo muito velado. O 
que podemos fazer para evitar 
isso a curto, médio e longo 
prazos?”, completou.

O defensor público Marcel 
Benetti Boer expôs a missão do 
órgão. “Garantir a defesa das 
pessoas pobres, vulneráveis 
e hipossuficientes, e grupos 
de pessoas sem condições de 
chegar à rede de justiça, ou 
seja, crianças, mulheres, idosos, 
pessoas com deficiência, negros, 
índios. Promover a dignidade 
desses indivíduos. Temos um 
compromisso sério com a recep-
ção humanizada dessas vítimas. 
Contamos com o Centro de Aten-
dimento Multidisciplinar (CAM), 
composto por psicólogo e assis-
tente social, que existe para ouvir 
de forma qualificada as pessoas. 
Os problemas acabam aparecen-
do e sendo reproduzidos durante 
o atendimento pelo CAM. 

OAB ARARAQUARA E UNIARA 
ENTREGAM ALIMENTOS ARRECADADOS 
EM PALESTRA À OFICINA DAS MENINAS

OAB DE ARARAQUARA 
PARTICIPARÁ DE HOMENAGEM AO 

ABOLICIONISTA LUIZ GAMA
Nesta quarta-feira, dia 20 de mar-

ço, foram entregues ao Centro Cultural 
e Assistencial Oficina das Meninas – 
CCAOM, ou simplesmente Oficina das 
Meninas, os alimentos arrecadados 
na palestra “Narrativas de mulheres: 
avanços, recuos e a permanência de 
um mal-estar no mundo”, promovida 
pela Ordem dos Advogados do Brasil 
- OAB 5ª Subseção Araraquara, pela 
Comissão da Mulher Advogada da 5ª 
Subseção Araraquara e pela coordena-
doria de extensão do curso de Direito da 
Universidade de Araraquara – Uniara.

A entrega foi realizada na coor-
denação da graduação, localizada na 
unidade I da instituição. “Para nós, tudo 
isso é muito importante, até mesmo 
porque nossa entidade lida somente 
com meninas, e nós trabalhamos 
o empoderamento feminino. Essas 
iniciativas são bastante relevantes para 
nosso trabalho, pois dependemos de 
doações e da ajuda da comunidade”, 
comenta a presidente da Oficina das 
Meninas, Ana Paula Nunes.

O membro da coordenadoria 
de extensão do curso de Direito, 
Fernando Rugno, conta que foi uma 
iniciativa da OAB e da Uniara solicitar 
as doações voluntárias aos partici-
pantes. “Foi um sucesso”, comenta.

A vice-presidente da OAB Araraqua-
ra, Clara Maria Rinaldi de Alvarenga, des-
taca que, “além da extrema importância 

cultural e informativa da palestra, a ação 
solidária veio coroar o evento”.

Ana Paula lembra que a Oficina 
das Meninas aceita qualquer tipo de 
colaboração. “Convidamos os interes-
sados para conhecerem o projeto, na 
avenida Padre Manoel da Nóbrega, 
540, no Jardim Alvorada. É possível 
entrar em contato pelo telefone (16) 
3322-6232”, informa.

Além de Clara, Ana Paula e Rugno, 
participaram da entrega a ministrante da 
palestra, a psicóloga clínica e professora 
conteudista/tutora do ensino a distância 
da Uniara, Andréa Túbero, e o presiden-
te e o secretário geral da 5ª Subseção 
da OAB de Araraquara, Tiago Romano e 
Lincoln José Guidolin, respectivamente.

A atividade foi realizada no dia 12 
de março, em celebração ao mês da mu-
lher. “Acredito que conseguimos dialogar 
bastante sobre o que foi proposto, e o 
diferencial foi a maneira como procurei 
abordar a questão: ao invés de somente 

trabalhar com dados estatísticos, houve 
depoimentos das mulheres, que mobi-
lizaram outras presentes e homens a 
participarem”, relata Andréa.

O propósito, segundo ela, “foi pen-
sar no mundo contemporâneo no qual 
estamos inseridas e, a partir da narrativa 
das mulheres, explanar sobre como é 
habitar este mundo”. “Tivemos vários 
avanços no mercado de trabalho, por 
exemplo, e hoje as mulheres são mais 
escolarizadas que os homens, além de 
haver outras questões que sinalizam 
avanço em suas vidas. Em relação a 
recuos, seria um equívoco as mulheres 
terem visibilidade ou estarem na chama-
da ‘quarta onda’, no feminismo jovem 
e atuante, que fala de experiências 
distintas das mulheres trans, lésbicas 
e indígenas, por exemplo? O propósito 
foi fazer um encontro entre pessoas 
interessadas e dispostas a conversarem 
sobre como são essas mulheres que 
habitam este mundo”, reforça.

Seja nos livros didáticos, 
nas obras l i terár ias ou na 
televisão, pouco se fala dos 
heróis negros que contribuí-
ram para a história brasilei-
ra. Um deles é Luiz Gama, 
nascido em 1830, advogado 
autodidata e um dos aboli-
cionistas mais atuantes de 
São Paulo, responsável pela 
defesa de centenas de es-
cravos, inclusive de um ara-
raquarense chamado Jacinto. 
Para resgatar essa memória, 
a vereadora Thainara Faria 
(PT), juntamente com a OAB 
e membros da sociedade civil, 
promoverá a “Semana Dr. Luiz 
Gama”,  real izada entre os 
dias 26 e 28 de agosto, em 
homenagem também ao mês 
dos advogados, comemorado 
anualmente no dia 11.

O evento foi  p lanejado 
durante  reun ião rea l izada 
no gabinete da parlamentar 
na segunda-feira (11), com 
a participação do presidente 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) de Araraquara, 
Tiago Romano; da presidenta 

da Comissão de Combate à 
Discriminação Racial da OAB 
de Araraquara, Nayara Costa, 
e do professor e cientista so-
cial Claudemir Carlos Pereira. 
“Nosso objetivo é justamente 
resgatar a trajetória de uma 
figura importante para o nosso 
País,  mas pouco lembrada 
pela história oficial”, ressaltou 
Thainara, que pretende elabo-
rar projeto de lei para inclusão 
da semana no Calendário Ofi-
cial de Eventos do Município.

De acordo com a verea-
dora, as atividades devem ser 
realizadas na Câmara Munici-
pal, na OAB e na Universidade 

de Araraquara (Uniara). Estão 
convidados: advogados, mili-
tantes, ativistas e comunidade 
em geral que deseje participar 
das construções da militância 
negra e entender a importância 
do trabalho de reconhecimento 
da atuação do abolicionista.

A ideia dos organizadores 
é trazer para as discussões 
o presidente do Instituto Luiz 
Gama, Dr. Silvio Luiz de Almei-
da; o advogado Fábio Konder 
Comparato,  que contr ibuiu 
para o reconhecimento de Luiz 
Gama como profissional da ad-
vocacia, e o professor Alysson 
Leandro Barbate Mascaro.
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COMISSÃO DA OAB CONCILIA EM VISITA 
DE TRABALHO A JUSTIÇA FEDERAL

A Comissão da OAB Concilia com o apoio da Diretoria da OAB,  juntamente com a Cecon representada pelo juiz Coordenador 
Dr Márcio Cristiano Ebert e Susilaine Aparecida Vieira e a UNIARA representada pelo Professor Edmundo A Oliveira, reuni-

ram-se nesta sexta, 22/03, com o iniciação de um projeto voltado para soluções de conflitos

2ª CAMINHADA DO EMPODERAMENTO 
FEMININO DA OAB DE ARARAQUARA

A Comissão da Mulher Advogada da 
OAB de Araraquara realizou durante toda 
a manhã do sábado dia 23 a 2ª Caminhada 
do Empoderamento Feminino no Parque 
Infantil. O evento é mais uma das ativida-
des de comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher.

A atividade contou com a orientação 
profissional do Estúdio Gisele Camargo e 
equipe.
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A Comissão de Direitos e Prerro-
gativas da Subseção de Araraquara 
esteve reunida, recebendo a notícia 
de que foram feitas as nomeações dos 
Conselheiros Regionais de Prerrogati-
vas, contando com representantes da 
Subseção, bem como nomeada a Drª Re-
nata Boschiero, Presidente da Comissão, 
como Coordenadora das Prerrogativas 
na Região. Muito trabalho à frente, em 
defesa das prerrogativas da Advocacia 
que são garantias de respeito ao direito 
de todos os cidadãos.

A Sede Regional da Coordena-
doria de Prerrogativas continuará em 
Araraquara.

Audiência Pública discute 
quedas constantes de 

energia elétrica na cidade 
de Araraquara

Após receber diversas reclamações 
em seu gabinete sobre as constantes 
quedas de energia elétrica em todo o 
município de Araraquara, o vereador 
Zé Luiz – Zé Macaco (PPS) convocou 
uma Audiência Pública para discutir e 
esclarecer o problema.

“Temos um histórico de documen-
tos encaminhados pelo meu gabinete 
pedindo esclarecimentos em diversos 
momentos. Foram questionamentos 
feitos diretamente à Companhia Paulista 
de Força e Luz [CPFL], e também para 
a Prefeitura, pedindo que buscasse 
também informações junto à Companhia, 
para resolver os problemas que aponta-
mos”, explica o parlamentar.

Para o presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) – 5ª Sub-
seção Araraquara, Tiago Romano, “os 
prejuízos que os consumidores têm com 
a interrupção do fornecimento do serviço 
de energia elétrica são tremendos”. Ele 
entende que, por se tratar de um serviço 
caro pago pelo consumidor, precisa ser 
de excelência. “Nas ações, os tribunais 
entendem que raios e chuvas não são 
mais motivos, pois existe a meteoro-
logia e pode-se prevenir a situação. 
As pessoas podem ter equipamentos 
essenciais para a vida em casa”, afirmou, 
lembrando que o Código de Defesa do 
Consumidor também serve para proteger 
as empresas.

A secretária municipal de Obras e 
Serviços, Ana Padilha, esclareceu as 
atribuições da Prefeitura. “Fazemos a 
manutenção da iluminação pública do 
município, que envolve troca de ilumi-
nação e lâmpadas. Temos um telefone 
[0800-770-1515] para que a população 
entre em contato em caso de problemas. 
A Secretaria está à disposição para aten-
der essas solicitações.”

O consultor de Negócios da CPFL, 
Fabiano Ferreira Dias, argumentou que 
a empresa tem “um dos melhores índices 

na região de Araraquara, que cresce em 
um ritmo acelerado e fazemos um plane-
jamento de 5 a 10 anos para acompanhar 
esse crescimento”.

O gerente de Operações de Campo 
da Companhia, André Luis Marques de 
Souza, apresentou dados da empresa, 
que atende 679 municípios nos Estados 
de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná 
e Minas Gerais, e destacou que “todo 
investimento na rede exige o desliga-
mento”. Atualmente, Araraquara conta 
com cinco estações da CPFL.

Segundo o representante da em-
presa, nos últimos dois anos, foram 
investidos na rede de distribuição do 
município de Araraquara pouco mais de 
R$ 30 milhões, sendo R$ 10 milhões em 
manutenção e R$ 5 milhões no melhora-
mento do sistema elétrico. As principais 
intervenções na rede, neste mesmo 
período, foram para a poda de 70.631 
árvores e a substituição de 438 postes.

Souza mostrou, ainda, fotos de 
quedas de árvores que comprometeram 
a rede elétrica em diversos pontos da 
cidade e que são as principais causas 
de interrupção. “Temos também inciden-
tes envolvendo pipas, com condutores 
rompidos e cabos serrados, e descarga 
atmosférica, estourando equipamentos e 
componentes de rede quando atingidos 
diretamente.”

Sobre o monitoramento das condi-
ções do tempo, informou que “mobili-
zamos recursos para um atendimento o 
mais rápido possível, mas não consegui-
mos calcular o impacto da chuva na rede 
de distribuição”.

Questionado pelos presentes, res-
pondeu que a CPFL conta com equipe 
24 horas para atender ocorrências na 
cidade. “Quanto às podas, elas são de 
responsabilidade do município. Muitas 
vezes intervimos para evitar a chegada 
à rede, prejudicando o fornecimento de 
energia.”

REUNIÃO DA COORDENADORIA 
DE PRERROGATIVAS

O advogado Eduardo Gonçalves 
Ferreira, credenciado pela Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) – 5ª 
Subseção de Araraquara, ocupou a 
Tribuna Popular da Câmara Municipal 
de Araraquara nesta terça-feira (23), 
durante a Sessão Ordinária de número 
105, para tratar do tema: Semana de 
Conscientização e Prevenção à Alie-
nação Parental.

“Esse ano acontece a segunda 
edição desse significativo evento, que 
reúne entidades públicas e privadas, 
com o objetivo de conscientizar e 
prevenir a prática dos recorrentes atos 
de alienação parental”, disse Ferreira, 
lembrando que “os casos são mais 
comuns do que se imagina, não sendo 
difícil deparar-se atualmente com pais 

ou mães que estimulam o filho a repu-
diar o outro”.

Salientou que se trata de um 
conflito familiar que tem como maior 
interessado e prejudicado, a criança, 
jovem ou adolescente, que pode, 
futuramente, tornar-se também um 
alienador. Os casos mais frequentes de 
Síndrome de Alienação Parental estão 
associados a situações onde a ruptura 
da vida conjugal gera em um dos ge-
nitores uma tendência vingativa muito 
grande, desencadeando um processo 
de destruição, vingança, desmoraliza-
ção e descrédito do ex-cônjuge.

Para o orador, é importante ampliar 
o conhecimento e a discussão sobre o 
assunto, pois pode gerar graves con-
sequências na formação de gerações 

futuras. Discorreu sobre as formas 
exemplificativas de alienação paren-
tal, além dos atos assim declarados 
pelo juiz ou constatados por perícia, 
praticados diretamente ou com auxílio 
de terceiros.

Está na lei que a prática de ato de 
alienação parental fere direito funda-
mental da criança de convivência fami-
liar saudável, prejudica a realização de 
afeto nas relações com o genitor e com 
o grupo familiar, constitui abuso moral.

Ao final, Ferreira ressaltou que Ara-
raquara foi uma das primeiras cidades 
do Brasil a aprovar lei e incluir no Ca-
lendário Oficial de Eventos a Semana 
de Conscientização e Prevenção à Alie-
nação Parental. A Câmara Municipal 
aprovou, em 24 de julho de 2017, lei de 

Alienação parental – Causídico pontua graves 
consequências na formação de gerações futuras
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O Presidente da OAB Tia-
go Romano juntamente com 
o Coordenador da Unidade 
da dEfensoria Pública de Ara-
raquara criaram uma e-mail 
para facilitar a comunica-
ção entre os Advogados (as) 
conveniados e os Defensores 
Públicos.

O canal de comunicação 
não substitui o atendimento 
pessoal e o telefônico, visa 
outrossim fomentar mais um 
canal de comunicação local. 
O canal também não substitui 
a comunicação pelo Portal da 
Defensoria no tocante a renún-

cias, recursos, recusas etc.
Os Defensores Públicos 

assumiram o compromisso de 
responder e orientar as ques-
tões que for enviadas através 
do email: unidade.araraqua-
ra@defensoria.sp.def.br

O canal de comunicação 
por e-mail entre Advogados 
(as) e Defensores é o primeiro 
do Estado de São Paulo e foi 
criado em araraquara graças 
ao esforço comum. Agora à 
partir dessa iniciativa será 
oficiado para a Defensoria 
Pública e a OABSP para im-
plantação no  Estado inteiro.

CONFORME PROMETIDO: MELHORIAS E PRATICIDADES 
PARA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

REUNIÃO DE TRABALHO NO FÓRUM ESTADUAL: ANEXO DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ROTINAS DIÁRIAS DA ADVOCACIA.

A Diretoria da OAB de 
Araraquara se reuniu com 
o Juiz Diretor do Fórum de 
Araraquara Drº Heitor Luiz 
Ferreira do Amparo para 
continuidade das tratativas 
da criação do Anexo de Vio-
lência Doméstica na Comarca 
de Araraquara.

O projeto é em parceria 

com a Prefeitura de Arara-
quara e apoio do Prefeito 
Edinho Silva e da Deputada 
Estadual Drª Márcia Lia.

Na ocasião também foram 
tratados assuntos internos de 
trabalho no dia a dia da Advo-
cacia trazidos pelo Presidente 
da OAB Tiago Romano que 
foram acatados pelo Diretor.

CAMPANHA DO AGASALHO – OAB DE ARARAQUARA 
MAIS UMA VEZ DE PÉ E A ORDEM DA CAUSA SOCIAL

A OAB de Araraquara mais uma 
vez será parceiro do Município de 
Araraquara e estará recebendo as 
doações de agasalhos para o Fundo 
Social de Solidariedade.

Os pontos de coletas são:

 - CASA DA ADVOCACIA E 
CIDADANIA I (RUA 05)

- CASA DA ADVOCACIA E 
CIDADANIA II (RUA DOS LIBA-
NESES DEFRONTE AO FÓRUM 
ESTADUAL)

- SALA DA OAB NO FÓRUM 
ESTADUAL

- SALA DA OAB NO FÓRUM 
FEDERAL

- SALA DA OAB NO FÓRUM 
TRABALHISTA.
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Páscoa Solidária arrecada 59 caixas de bombons

A Comissão de Infância e Juventude agradece 
a arrecadação de caixas de bombons.

Quem foi no nosso evento solidário no dia 29 e 
ficou curioso (a) para saber quanto arrecadamos? 

Pois bem, com a ajuda do Joey Pub arrecadamos 

59 caixas de bombom!!
Nós, da comissão de Infância e Juventude 

gostaríamos de agradecer a todos que com-
pareceram ontem e fizeram a sua doação, 
saiba que A SUA DOAÇÃO É MUITO IM-

PORTANTE!
Um agradecimento especial para o Joey Pub e 

sua excelente administração por ter nos proporcio-
nado essa experiência, e ter acreditado em nossa 
campanha!

Buscando desmistificar o que é o 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
ou autismo, o auditório da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) – 5ª Sub-
seção Araraquara recebeu o curso de 
capacitação “O que é TEA? – Mitos e 
verdades”, ministrado pela professora 
e psicóloga Maria Clara de Freitas. 
O evento fez parte da programação 
da Semana de Conscientização do 
Autismo e contou com a presença da 
presidente da Comissão dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência da OAB, 
Ana Paula Novaes Gomes da Silva.

O curso teve como principal obje-

tivo capacitar os servidores públicos 
municipais em geral, mas também 
teve a participação de pessoas que 
demonstraram interesse na questão 
que não trabalham na área pública.

A assessora de Políticas para a 
Pessoa com Deficiência, Elisa dos 
Santos, abriu as falas na tarde da 
sexta-feira (5), e depois foi a vez de o 
vereador Roger Mendes (Progressis-
tas), representando a Câmara Muni-
cipal, proferir algumas palavras sobre 
a Semana. “Essa é uma causa que 
me escolheu, que mexeu comigo, e 
acredito ser fundamental esse espaço 

de discussão aberto aos munícipes”, 
afirmou o parlamentar.

Maria destacou a importância da 
conscientização e da visibilidade pro-
porcionadas pela Semana. “Precisa-
mos desmistificar algumas ideias que 
temos sobre o autismo. Devemos ter 
cuidado com as informações que re-
cebemos para que não disseminemos 
informações que não estão corretas.”

A psicóloga usou vários exemplos, 
entre eles o filme “Rain Man”. “A 
pessoa com TEA não tem habilida-
des mágicas, nem são esquisitas ou 
gênios, como falavam de Einstein e 

Newton. Pode acontecer, mas é muito 
incomum, tanto quanto o restante da 
população. Também não são doen-
tes ou deficientes, apesar de terem 
os mesmos direitos que as pessoas 
com deficiência. É um transtorno”, 
explicou.

Estiveram presentes a presidente 
da Associação de Pais e Amigos dos 
Autistas de Araraquara (Ampara), 
Karina Maia, o gerente do Centro 
Especializado em Reabilitação (CER) 
“Dr. Eduardo Lauand”, Luiz Arman-
do Garlippe, e Cássia Canato, da 
Secretaria Municipal de Educação.

OAB de Araraquara sedia palestra sobre o 
TEA - Transtorno do Espectro Autista
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Rua São Bento, 1441
(16) 3010-1888

Roupas Importadas e Nacionais  
para crianças de 0 a 16 anos

Entrega de carteiras

Caio Roberto Pereira Pereira, recebe a carteira 
definitiva de advogado das mãos do presidente da 
OAB, Tiago Romano

Elaine Cristina Vechiato, recebe a carteira de advo-
gada de sua madrinha Lilian Soares e Maria Alves

Isabela Dias Magnani, recebe a carteira de advoga-
da, das mãos do presidente da OAB, Tiago Romano

Paula de Melo Bacci, recebe a carteira de advo-
gada das mãos de sua madrinha, Sueli Bacci e 
Rosangela Gomes

Carolini Leite Calestini, recebe a carteira de advoga-
da de seus pais, Mario e Jaquelini, e do presidente, 
Tiago Romano

Gustavo Serafin Figueiredo, recebe a carteria 
de advogado das mãos de seus pais, Samuel e 
Edmarla e do secretario, Lincol Guidolin

Larissa de lima , recebe a carteira de advogada das 
mãos de seu padrinho, Dàrio de Lima e Maria Alves

Rud do Carmo Urban, recebe a carteira definitiva 
de advogado das maãos de seu padrinho Luiz 
Henrique, e do tesoureiro, Felipe Oliveira

Caroline Rozaro Foschini, recebe a carteira definiti-
va das mãos de sua madrinha, Ana Ligia e da vice 
presidente, Clara Alvarenga

Gabriel Santana da Silva, recebe a carteira de 
advogado das mãos de seu pai Adilson Santana 
da Silva, e Tiago Romano

Isadora Azevedo Cattani, recebe a carteira de advo-
gada das mãos do tesoureiro da OAB Felipe Oliveira

Ronald Eli Barbosa, recebe a carteira de advogado 
das mãos de sua madrinha, Rosangela Cristina 
Gomes

Dayne Aline Soares Machado, recebe a carteira de 
advogada das mãos da vice presidente da OAB, 
Clara Alvarenga

Heraldo Rogério Alves, recebe a carteira de advoga-
do de sua madrinha, Iracema Alves e do secretário 
geral da OAB, Lincol Guidolin

Leticia Cristina Ferreira Gomes, recebe a carteira 
de advogada, de sua madrinha, Débora Cappa, e 
secretário geral da OAB Lincol Guidon
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O seu melhor almoço de domingo !

Na noite do dia 04 de abril foi realizada a Mesa Redonda: 
Rotinas Diárias da Advocacia junto ao INSS.

Foi muito produtivo os trabalhos e houve a pactuação de um acordo de parceria entre OAB de Araraquara e a Agência do INSS de Araraquara.
Estiveram presentes o Gerente Regional do INSS, a Gerente da Agência do INSS de Araraquara Maria Ligia de Arruda Pezza Vieira (representada 

pelo Srº Gilson) e a Chefe de Serviços de Benefícios Rosângela dos Santos Marques Luiz.

Trabalhos conduzidos pelo presidente Paulo Augusto Bernardi. Araraquara representada pelo presidente Tiago Romano, Tesoureiro Felipe Oliveira, 
Presidente da Comissão da Justiça do Trabalho Yuri Tramontano de Souza e Conselheiro Seccional Paulo Henrique Andrade Malara

Parabéns à Comissão e Diretoria da subseção de Catanduva pelo trabalho.

Reunião da Comissão de Relacionamento Institucional 
da OABSP com o TRT15 na Subseção de Catanduva.
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Apresentação dos uniformes do time 
de futebol da OAB de Araraquara

Na noite de quarta-feira 
(24/04) na Casa da Advocacia 
e Cidadania da Ordem dos 
Advogados do Brasil – 5. 
Subseção (Araraquara) houve 
o lançamento dos uniformes 
do time de futebol da 5. Sub-
seção para o Campeonato 
Estadual da OAB/CAASP do 
ano de 2.019.

 Graças à ajuda dos par-
ceiros, apoiadores, incen-
tivadores e patrocinadores 
(Vox2You, OdontoPratti e 
Quadra Serviços Terceiriza-
dos) o time de futebol conta 
com: campo para jogo; veícu-
lo para viagem para os jogos 

em outras cidades; os unifor-
mes de viagem, treino e jogo; 
técnico de futebol; chácara 
para confraternização para 
receber os times das outras 
Subseções etc.

 Estiveram presentes no 
evento o Presidente da OAB 
de Araraquara, Dr. Tiago 
Romano; a Vice-Presidente 
da OAB de Araraquara, Dra. 
Clara Alvarenga;  a Comis-
são de Esporte e Lazer da 
5. Subseção presidida pelo 
Dr. Cizenando Fonseca e de-
mais membros; o Secretário 
Municipal da Secretaria de 
Justiça e Cidadania, Dr. Vi-

nícius Manaia; o Procurador 
da FUNGOTA, Dr. Ernesto 
Gomes; a Presidente da FUN-
DESPORT, Sra. Milena Pava-
nelli e o Prefeito Municipal, 
Sr. Edinho Silva.

 Foram apresentados os uni-
formes e em ato subsequente 
os patrocinadores receberam 
uma camisa de jogo do time 
como homenagem pelos pa-
trocínios efetuados: a Dra. Pa-
trícia pela empresa Vox2You; 
a Dra. Carolina pela empresa 
OdontoPratti e a Sra. Marília 
pela empresa Quadra Serviços 
Terceirizados.

 Posteriormente foi apre-

sentado o técnico do time, Prof. 
André Luiz (Toninho) que está 
treinando o time de futebol.

 Foram igualmente home-
nageados com uma camisa 
de jogo do time, O Prefeito 
Municipal Sr. Edinho Silva e 
a Sra. Milena Pavanelli pelo 
apoio e incentivo a prática 
de esporte na cidade de Ara-
raquara.

 O Advogado Dr. Silvio 
Barbosa também foi homena-
geado com uma camisa, pelo 
apoio e dedicação a Comissão 
de Esporte e Lazer da OAB, 
principalmente colaborando e 
ajudando o time da OAB de 

Araraquara.
O Presidente da OAB, 

Dr. Tiago Romano também 
recebeu dos membros da 
Comissão de Esporte e Lazer 
da 5. Subseção uma camisa 
de jogo pelo apoio prestado.

 O Presidente Tiago Ro-
mano disse que sábado às 
10h00min será o primeiro 
jogo do time no Estádio do 
Botânico e a Diretoria da 
OAB junto com a Comissão 
de Esporte e Lazer não medi-
ram esforços para que o time 
da 5. Subseção esse ano con-
quiste o campeonato estadual 
de futebol da OAB/CAASP.

OAB e Câmara promovem a 2ª Semana de Conscientização 
do Combate à Alienação Parental de Araraquara

O evento é uma parceria 
entre a 5ª Subseção de Ara-
raquara da OAB e a Câmara 
Municipal de Araraquara. 

Mesa dos trabalhos com-
posta pelo Presidente da OAB 
de Araraquara Dr. Tiago Ro-
mano, Vice-Presidente Dra. 
Clara Alvarenga, Presidente 

da Câmara Municipal Vere-
ador Tenente Santana, Presi-
dente da Comissão de Direito 
de Família e Sucessões da 
5ª Subseção Dr. Eduardo 
Ferreira e a Vice-Presidente 
da Comissão Dra. Márcia 
Yamada. Palestrante Juiz Dr. 
Paulo Scanavez. 

Presentes várias autorida-
des, operadores do direito, 
profissionais da área e os 
Membros da Comissão de Di-
reito de Família e Sucessões 
da 5ª Subseção. 

A OAB Araraquara visa 
trazer em pauta a lei que 
instituiu a Semana de Cons-

cientização e Prevenção à 
Alienação Parental, a ser 
realizada, anualmente, na se-
mana que incluir o dia 25 de 
Abril como Dia Municipal de 
Conscientização à Alienação 
Parental. 

O ato da Alienação fere 
o direito fundamental da 

criança ou do adolescente de 
convivência familiar saudá-
vel, prejudica a realização de 
afeto nas relações com geni-
tor e com o grupo familiar. 

É de suma importância 
que a criança ou o adoles-
cente tenha convivência com 
ambos os genitores. 
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OAB DE ARARAQUARA FAZ REUNIÃO SOBRE OS DIREITOS 
DO IPESPIANOS – CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DO IPESP

No dia 26 de abril de 2.019 a 
Diretoria da OAB de Araraquara 
fez uma reunião preliminar com 
os Advogados e Advogadas 
“Ipespianos” para tratar de as-
suntos relacionados ao IPESP.

 Esteve presentes a Advoca-
cia de Araraquara e Matão repre-
sentada pela Advogada Jaciara 
de Oliveira Pinheiro, ocasião em 
que o Presidente Tiago Romano 
elogiou o trabalho desempenha-
do pelo Presidente da Subseção 
matonense Paulo Bernardi em 
prol da classe.

 O Presidente Tiago Roma-
no informou os presentes que 
a Secional Paulista da OAB 
criou a Comissão de Defesa de 
Direitos junto ao IPESP formada 
pelos seguintes Advogados e 
Advogadas: Presidente Ricardo 
Carneiro Giraldes; Vice-Pre-
sidentes Evandro Andaku e 
Lucia Cerqueira Alves Barbosa; 
Membros Efeitos Antonio Car-
los Teixeira da Silva; Edson de 
Almeida Freire; Irai Florentino 
dos Santos Palladino; Regina 
Maria Sabia Darini Leal, Tania 
Sassone e William Nagib Filho.

 O Presidente Romano disse 
que a ideia é aglutinar forças 
com a Comissão e ombreados 
ajudar na defesa dos direitos dos 
“Ipespianos”, o que foi acatado 
por unanimidade.

 Foi passada uma lista com 
telefones para a inserção em 
grupos de whatssap administra-
dos pela Comissão Estadual para 
fins de facilitar a conversão e a 
união dos interessados.

Foi criada a Comissão de 

defesa dos direitos da carteira do 
IPESP na Subseção de Araraqua-
ra que ficará responsável por ar-
ticular junto a Comissão Estadu-
al, nessa comissão de Araraquara 
a Dra. Jaciara vai participar para 
integrar a Advocacia de Matão. 
Em nível da Subseção também 
haverá a criação de um grupo de 
whatssap.

 O próximo passo será agen-
dar a reunião local com a Comis-
são Estadual para integração, o 
qual o Presidente Tiago já está 
organizando.

 O Presidente Tiago Romano 
elogiou o trabalho da Secional 
paulista no tocante a defesa dos di-
reitos dos “Ipespianos”, bem como 
a dedicação da Comissão Estadual 
que inclusive está fazendo plantão 
de dúvidas todas as quartas-feiras 
das 10h00min às 12h00min no 
prédio da OAB situado na Praça da 
Sé, n. 385, 4. Andar, na cidade de 
São Paulo, além dos atendimentos 
pelo whatssap.

 Foi aberta a palavra aos 
presentes.

 Por fim, o Presidente Tiago 
leu um histórico da Carteira 
Previdenciária dos Advogados 
administrada pelo IPESP e os 
objetivos da Comissão, que 
elencamos na íntegra:

 
HISTÓRICO DA CAR-

TEIRA PREVIDENCIÁRIA 
DOS ADVOGADOS, ADMI-
NISTRADA PELO IPESP

Sob a égide da Lei 10394/70, 
todos os atuais segurados ativos 
da Carteira Previdenciárias dos 
Advogados, administrada pelo 

IPESP, ingressaram em aludi-
do sistema, sob a expectativa, 
legalmente prevista, cumpridos 
os requisitos pré-estabelecidos 
naquele diploma legal, de faze-
rem jus a uma aposentadoria de 
natureza vitalícia.

Referido regime persistiu até 
a edição da Lei 13.549/2009 que, 
a um só tempo, por questões de 
natureza constitucional, além de  
colocar, em regime de extinção, 
aludido sistema de aposenta-
doria, interrompeu, de forma 
imediata, a concessão  do tipo de 
benefício até então concedido.

Em decorrência, em substi-
tuição a aquele anterior sistema 
de aposentadoria vitalícia – a 
nova lei,  em seu art. 26,  adotou 
um novo e distinto tipo, deline-
ado pelo “regime de capitaliza-
ção”, aonde o montante de suas 
parcelas, pagas,  a seu beneficiá-
rio,  limitava-se ao  saldo indivi-
dualizado que esse fosse titular, 
resultante do somatório de suas 
contribuições e rendimentos, nos 
termos de seu art. 11 e 33, do 
versado diploma legal. 

E, decorridos 10 (dez) anos 
do “regime em extinção” da 
Carteira Previdenciária dos Ad-
vogados, eis que no ultimo mês 
de dezembro, a Lei 16.877/2019 

autorizou a extinção do IPESP, 
administrador de aludida Car-
teira e, em decorrência, relativa-
mente aos advogados vinculados 
à Carteira, adotou os seguintes 
soluções:

a.- quanto ao já aposentados e 
pensionistas, transferiu a incum-
bência e a responsabilidade pelo 
pagamento de suas pensões e apo-
sentadorias à Fazenda do Estado;

b.- quanto aos segurados 
ainda contribuintes, inclusive 
quanto aos inadimplentes após 
a edição da Lei 13.549 ,  previu 
o devolução de seus capitais 
individualizados, independen-
temente da implementação dos 
requisitos para sua liberação, em 
uma única parcela, no prazo de 
até 180 dias após a sua edição.

Portanto, no cenário jurí-
dico que ora se impõe não há 
mais espaço, infelizmente, para 
conjeturar-se com a esperança 
de retorno às aposentadorias 
concedidas sob a administração 
do IPESP, estabelecidas pelo  
anterior regime vigente na Lei 
10394/70, substituída que foi, 
quanto a essa frustração de ex-
pectativa,  por uma presumível 
reparação efetuada pela devolu-
ção dos capitais individualizados 
a cada um dos segurados ativos 

de aludida carteira.
Daí,, nos limites jurídicos 

acima  delineados,  resta-nos 
estudar as medidas que minimi-
zem os efeitos dessa já definitiva 
extinção, com o exame das 
características e efeitos da de-
volução a ser efetuada, por conta 
da reparação,  em especial os de 
natureza tributária e financeira.

E, nessa linha, a OAB/SP, por 
meio de sua Comissão IPESP, 
está comprometida em empre-
ender medidas, de natureza ad-
ministrativa junto as autoridades 
competentes e, se necessárias, 
judiciais, visando:

a.- reconhecer a natureza 
indenizatória de referidas devo-
luções, o que ensejaria sobre elas 
afastar-se a incidência de  impos-
to de renda, por inexistência de 
fato gerador;

b.- proceder a estudos visan-
do verificar, apontar e se possí-
vel pleitear  verbas suplementa-
res, ocasionalmente devidas aos 
beneficiários das devoluções, 
tanto a titulo  de preservação do 
valor patrimonial de suas con-
tribuições acumuladas, quanto 
a titulo de suas participações no 
patrimônio da carteira, inclusive 
no intuito de suprir eventuais 
reparações indenizatórias. 

c.- verificar os efeitos legais 
da regra regulamentar de renún-
cia ao direito de pleitear futuras 
indenizações, por conta da res-
tituição a ser efetuada, prevista 
no §3º, do art. 3º, do Decreto 
Estadual 64.073/2019.

São Paulo, 27 de fevereiro 
de 2019.

COMISSÃO DA OAB CONCILIA DE 
ARARAQUARA EM AÇÃO

Nos dias 9 e 10 de abril, membros da OAB Concilia da Subseção 
de Araraquara participaram dos mutirões de conciliações realizadas 
na Cecon da Justiça Federal de Araraquara, com a equipe do CREA 
- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP . O 

Conselho atendeu e em breve
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1.ª REUNIÃO DAS COMISSÕES DA 
SUBSEÇÃO DE ARARAQUARA

  Na noite do dia 08 de maio o auditório da 
OAB de Araraquara foi palco da reunião das 
Comissões Temáticas que estão ajudando a Di-
retoria a fazer a gestão local.

Estiveram presentes centenas de Advogados e 
Advogadas sendo presidentes e membros das Co-
missões. Foi uma noite de trabalho muito provei-
tosa com a participação maciça dos colaboradores 

que fazem parte da Gestão da OAB de Araraquara.
Em breve será feita a posse solene das co-

missões juntamente com a posse solene e festiva 
da Diretoria.

Comissão de Infância e Juventude e a Diretoria da OAB 5ª 
Subseção de Araraquara começam a entrega dos Kit’s Páscoa

Hoje, a Comissão de 
Infância e Juventude junto 
com a diretoria da OAB 5ª 
Subseção de Araraquara 
realizou a primeira entrega 
de chocolate da Campa-
nha “Seja o Coelhinho da 
Páscoa de uma Criança 
Carente”

Foi com imenso pra-
zer que estivemos no Lar 
Nossa Senhora das Mer-
cês entregando 160 Kit’s 
de Páscoa para todas as 
crianças.

No dia 18 de abril em 
continuidade as ativida-
des de doação dos Kit’s da 
páscoa solidária, foi dia de 

comemorar a Páscoa com 
o grupo Mães Guerreiras, 
juntamente com a Diretoria 
da OAB e a Comissão de In-
fância e Juventude da OAB 
Araraquara. 

Foram entregues os 
kits de chocolates arre-
cadados na Campanha 
“Seja  o  Coelh inho da 
Páscoa de uma criança 
carente”. 

Agradecemos a todos 
que colaboraram com a 
Campanha, em especial 
as lojas Havan e o curso 
de libras Mãos que Falam, 
professor Cleber Centurion 
Libras.
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A OAB de Araraquara participa da 4ª Jornada de 
Cidadania e Empregabilidade, promovida pela 

Secretaria de Administração Penitenciária (SAP)

A OAB de Araraquara 
participa da 4ª Jornada de Ci-
dadania e Empregabilidade, 
promovida pela Secretaria 
de Administração Penitenci-
ária (SAP), na Penitenciária 
Regional de Araraquara com 
o objetivo de reduzir precon-
ceitos, aproximar a sociedade 
civil e promover a reintegra-

ção social da pessoa privada 
de liberdade.

O Presidente da OAB de 
Araraquara participou da 
solenidade de abertura no dia 
23 de abril e salientou que a 
OAB de Araraquara partici-
pou de todas as edições da 
jornada por entender que é 
de fundamental importância 

o evento para a reinserção 
do reeducando na sociedade 
civil.

A Presidente da Comissão 
de Direito Previdenciário Drª 
Nayara Moraes e a Advogada 
Aline Moraes fizeram no dia 
25 de abril como sequência 
das atividades uma palestra 
sobre direito previdenciário.

Time de futebol da 
OAB de Araraquara ga-

nha jogo fora de casa

No dia 04 de maio o nosso time 
da OAB de Araraquara liderados pelo 
Presidente Cizenando e pelo Técnico 
Toninho ganhou importante jogo fora 
de casa e está somando pontos rumo 
ao título do campeonato estadual de 
futebol da OAB/CAASP.

OAB de Araraquara no Momento Mulher 2019
Presidente da OAB Tiago Romano e Vice-presidente Clara Alvarenga partici-

pando do momento mulher 2019.

REUNIÃO DO TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA 
VIII TURMA NA OAB DE ARARAQUARA
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A Advogada Drª Mariana Duque esteve na 
Câmara Municipal de Araraquara na data de 22 
de abril representando a 5ª Subseção da OAB na 
Audiência Pública “Política Municipal de Habitação 
de Interesse Social”

para a discussão do tema e debate sobre os 
projetos de lei complementares que possuem o 
objetivo de promover acesso à moradia à população 
em situação de vulnerabilidade social.

O Presidente da OAB de Araraquara Drº Tiago 
Romano disse que a OAB está sempre presente 
nos debates importantes da cidade de Araraquara 
cumprindo sua missão social.

Link para acesso à audiência:
https://youtu.be/EFWrI0WZPNk

OAB de Araraquara 
participa da Audiência 

Pública “Política 
Municipal de Habitação 

de Interesse Social”
A OAB de Araraquara pelo seu 

Presidente Tiago Romano e pela 
Comissão de Direito Previdenciário 
representada pela Advogada Nayara 
Moraes e membros participaram no 
dia 26 de abril da audiência pública 
sobre a reforma da previdência.

O Advogado Tiago Romano fez 
algumas considerações técnicas sobre 
o assunto.

A Dra. Naiara fez uma expla-
nação técnica sobre vários pontos 
podendo destacar o seguinte tre-
cho: “a Previdência Social está 

Comissão de Direito Previdenciário da OAB 
participa de Audiência Pública na Câmara 
Municipal sobre reforma previdenciária.

assegurada na Constituição e só 
pode ser alterada por Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC), a 
qual exige um quórum diferencia-
do para aprovação. No entanto, o 

texto prevê que as regras poderão 
ser revistas por lei complementar 
de iniciativa do Poder Executivo, 
desconstitucionalizando nossa 
previdência”.

1º JOGO dO TiME dE FUTEBOL dA 
OAB dE ARARAQUARA  nO CAMPO 

dO BOTÂniCO
No dia 27 de abril pela manhã o time de futebol 

da amada 5. Subseção fez a sua estreia no campe-
onato estadual de futebol da OAB/CAASP.

O Presidente da OAB Tiago Romano esteve 
presente dando apoio ao time.

Sábado dia 11 de maio o time de futebol da OAB de 
Araraquara jogou contra o Time de Jaú. Rumo ao título.

CAMPAnhA dE VACinAçãO COnTRA A GRiPE nA OAB dE ARARAQUARA 
FOi UM SUCESSO nOVAMEnTE

No dia 3 de maio foi realizada a campanha 
anual de vacinação contra a gripe. A Advocacia de 
Araraquara e seus agregados participaram em peso 
e mais um ano de sucesso a vacinação na Subseção 
de Araraquara.

A CAASP e OAB/SP estão de parabéns pela 
campanha.

Quem perdeu o dia de vacinação na Subseção 
de Araraquara, pode obter a mesma na sede da 
CAASP em São Paulo, ou consultar o calendário as 
Subseções mais próximas.

A vacina adquirida pela CAASP/OAB é a Flua-
rix®Tetra (quadrivalente) produzida pelo laboratório 

GlaxoSmithkline (GSK) que imuniza contra 3 tipos 
de vírus de gripe comum e contra o vírus H1N1.

A empresa contratada para o gesto vacinal é a 
Innovac, e fica mantido o mesmo fluxo de atendi-
mento (campanha itinerante)

FUnCiOnáRiAS (COLABORAdO-
RAS) dA SUBSEçãO dA OAB dE 
ARARAQUARA  nO CURSO dA 

nR 23 - TREinAMEnTO BRiGAdA 
dE inCÊndiO dA OAB 2019/2020.

Colaboradores da OAB de Araraquara 
empenhados e comprometidos com o trabalho de-
senvolvido pela Instituição.  Funcionárias Tacia, Si-
mone, Lucimara e Elismara. O Presidente da OAB 
de Araraquara Dr. Tiago Romano elogiou todos os 
colaboradores e colaboradoras “os colaboradores 
e colaboradoras 
‘vestem a ca-
misa da OAB’ 
com o trabalho 
d e d i c a d o  e 
comprometido 
tornam mais fá-
cil a Gestão da 
Instituição”. 

PALESTRA SOBRE CáLCULOS 
TRABALhiSTAS PARA PETiçãO 
iniCiAL LOTA A OAB dE ARARA-

QUARA
No dia 15 de maio a Casa da Advocacia 

e Cidadania de Araraquara esteve lotada para 
assistir a palestra intitulada “Cálculos trabalhistas 
para petição inicial” ministrada pelo professor 
Gerson Shiguemori.

Em julho haverá um curso a ser ministrado 
pelo professor à Advocacia araraquarense.

Sábado dia 18 de maio 
jogo fora de casa em 
Bebedouro
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Você vive pensando em 
formas de se destacar pro-
fissionalmente?

 Seja você um empre-
sário, funcionário público, 
da iniciativa privada ou 
profissional liberal, aposto 
que busca sempre meios de 
atingir melhores resultados 
em sua carreira ou negócio.

 E diante dos diversos 
obstáculos que enfrenta 
no dia a dia, fica até difícil 
saber o que faria diferença.

 Mas uma pesquisa re-
alizada pela revista Você 
S/A que analisou mais de 
30 milhões de vagas de 
emprego juntamente com a 
consultoria Gartner, apon-
tou a comunicação como a 
principal habilidade para se 
destacar profissionalmente.

 Isso acontece pois a 
comunicação é componente 
fundamental de 5 compe-
tências chave para alcançar 
o sucesso profissional.

 Continue lendo para 
entender quais são essas 
competências e porque são 
tão importantes.

 Liderança
 Ninguém constrói nada 

relevante sozinho.  A ca-
pacidade de motivar uma 
equipe é fundamental para 
qualquer pessoa que busque 
crescer profissionalmente.

Conseguir comunicar 
sua visão de futuro para 
seus liderados, saber ouvir 
na essência para entender o 
que os motiva e criar empa-
tia e um senso de colabora-
ção apesar das dificuldades 
é fundamental para criar 
times de sucesso.

 Marketing Pessoal
 Tão importante quanto 

ser, é fazer com que as pes-

soas saibam quem você é 
competente.

O mundo está cheio de 
pessoas extremamente ca-
pazes, excelentes tecnica-
mente, mas que não conse-
guem demonstrar isso para 
seus chefes, clientes, ou 
avaliadores em entrevistas 
de emprego. E por isso não 
conseguem a promoção ou 
vaga de emprego que tanto 
almejam.

Dominar a capacidade 
de ser percebido é funda-
mental.

 Networking
 Segundo pesquisa de 

uma empresa de recruta-
mento, aproximadamente 
44% das vagas de emprego 
são preenchidas por indi-
cações.

Isso demonstra como ter 
uma rede de contatos solida 
é importante, seja para con-
seguir outras oportunidades 
de trabalho ou conhecer 
parceiros de negócios.

E a capacidade fazer 
networking está ligada dire-
tamente a uma série de ha-
bilidades de comunicação.

 Vendas e Negociação
 Todo mundo está ven-

dendo e negociando o tem-
po todo.

Mesmo que seu trabalho 
não esteja ligado direta-
mente com a área comer-
cial, você provavelmente 
precisa:

Vender suas ideias aos 
seus superiores ou equipe;

Negociar com fornece-
dores;

Fazer acordos em reu-
niões;

E para isso é essencial 
dominar técnicas, como 
persuasão e influencia, pois 

quanto mais hábil você é 
vendendo, mais sucesso 
você terá.

  Comunicação Assertiva
 A falta de comunicação 

tornou-se o problema nú-
mero um nas empresas.

Cada vez mais surgem 
mal entendidos e atritos 
causados por uma comuni-
cação falha.

Ser capaz de se comu-
nicar com clareza de for-
ma que o outro entenda 
exatamente o que você 
está tentando dizer vem ser 
tornando fundamental para 
alcançar seus objetivos.

 Ao desenvolver suas ha-
bilidades de comunicação, 
você adquire todas as com-
petências expostas acima. E 
esse pode ser um divisor de 
águas entre onde você está 
e onde quer chegar.

 E se você já quer desen-
volver essas habilidades, 
tenho um convite para você.

 Na proxima semana 
nós teremos um Workshop 
inteiramente gratuito de 
comunicação e oratória.

 Será uma excelente 
oportunidade para você 
aprender e praticar técnicas 
de comunicação.

 Para mais informações 
e se inscrever, basta respon-
der esse e-mail e entraremos 
em contato contigo.

 Nos vemos lá,
 Tiago da Vox2You
 PS 1.: Vou enviar sema-

nalmente conteúdo relevan-
te como técnicas práticas de 
comunicação .

PS 2.: Para mais dicas e 
conteúdo, nos siga no insta-
gram. @vox2youararaquara

patricia.bertuol@vo-
x2you.com.br

+ 55 16 98262-0202

O Presidente Tiago Romano ministrou curso 
sobre prática jurídica civil no dia 04 de maio aos 
alunos da Uniara.

O evento foi organizado pelo Diretório Acadê-
mico e pela Coordenação do Curso de Direito da 
Uniara.

CURSO DE 
PRÁTICA JURÍDICA 

DA UNIARA

inSPEçãO JUdiCiAL – JUiZAdO ESPECiAL FEdERAL
Presidente da OAB de Araraquara Dr. Tiago Romano e o Presidente da 

Comissão da Justiça Federal e Estadual Dr. Júlio Dias na abertura dos trabalhos 
de Inspeção Judicial do Juizado Especial Federal de Araraquara.
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O projeto apresentado 
pela Comissão OAB vai à 
Escola, desse triênio 2019-
2021, busca levar aos jovens 
estudantes conhecimentos 
sobre seus direitos e deveres. 
Entendemos que a capacida-
de de uma pessoa em desem-
penhar papel produtivo na 
sociedade é sempre propor-
cional ao entendimento de 
seus direitos e deveres como 
cidadão, ou seja, quanto mais 
clara a consciência de uma 
pessoa sobre sua relevância 
na sociedade, maior será o 
alcance de sua partição em 
tudo que tenha caráter co-
letivo.

Durante os meses de Maio 
e Junho a Comissão inicia as 
visitas nas 19 unidades es-

OAB VAI À ESCOLA

colares, com a apresentação 
dos membros da Comissão e 
explanação sobre o objetivo 
do projeto e como estratégia 
para integrar os alunos a 
este programa de tamanha 
importância social, lança o 
concurso de criação da Logo 
da Comissão, patrocinado 
pelo Galpão Estofados, onde 
todos os alunos dos 3º anos 

do colegial do ensino público 
deste município poderão par-
ticipar, sendo que o Autor do 
trabalho que melhor expres-
sar o objetivo da comissão  
será homenageado em uma 
solenidade e  receberá um 
tablet como prêmio e seu 
trabalho será utilizado como 
Logo da Comissão OAB vai 
à Escola.

dOAçãO dOS ALiMEnTOS dA PALESTRA
dR. GERSOn ShiGUEMORi

Doação dos alimentos arrecadados na Palestra do dia 14/05/2019 para a Asso-
ciação Sacrário de Amor

Entrega de mais alimentos arrecadados em eventos promovi-
dos pela oab de araraquara. a doação foi recebida pela associação 
são pio casa de acolhimento

A Comissão OAB Vai à 
Universidade esteve reunida 
na tarde desta quinta-fera, 16 
de maio de 2019, com o Pro-
fessor Doutor Juiz de Direito 
e Diretor do Fórum de Arara-
quara Heitor Luiz Ferreira do 
Amparo, com o Presidente da 
Comissão de Relacionamen-
tos junto ao Fórum Estadual 
Dr. Julio Dias e o Presidente 
da 5ª Subseção da OAB Ara-
raquara Dr. Tiago Romano.

A reunião teve como obje-
tivo discutir a viabilidade de 

Audiência e júri simulado no TJSP

Reunião da Comissão da OAB Concilia de Araraquara

realizar audiências simulada 
na dependência do fórum de 
Araraquara com eventual 
participação de autoridades 
como Juízes, Promotores e 
Advogados (as). 

O Professor Heitor Luiz 
Ferreira do Amparo deu todo 
apoio ao projeto que agora 
inicia a fase de estruturação 
para ser colocado em prática 
no próximo semestre.

Presentes: Cecon- Central de 
Conciliação da Justiça Federal re-
presentada pelo seu coordenador 
juiz Federal Dr Márcio Cristiano 
Ebert e Susilaine Ap. Vieira; 
Comissão da OAB Concilia, pela 
presidente Rosangela Crisitna 
Gomes e seus membros Dr João 
Batista Silva, Dra Mariiller Na-
poli, Dr Ronie Correa Morratti; 
com o apoio do Presidente da 
OAB, Dr Tiago Romano; Uniara, 
representada pelo Prof. Edmundo 
A. Oliveira; Polícia Militar repre-
sentada pelo Tenente Coronel PM 

Adalberto José Ferreira e Capitão 
PM Richard Severino de Souza; 
Gerencia de Vigilância Socioas-
sistencial vinculada a Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento 
Social, representada pela Celina 

Garrido e a Secretaria Municipal 
de Segurança, representada pelo 
Secretário Coronel João Albert 
Nogueira Junior, Roberta Minotti 
e Guarda Civil Municipal II Ale-
xandre Pomponi


