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Dano moral e material: objeto 
estranho no produto alimentar

PALAVRA DO PRESIDENTE

O consumidor ao adquirir 
um produto principalmente do 
gênero alimentício acredita que 
a sua composição e qualidade 
não lhe trará risco a sua vida, 
principalmente quando o produto 
é adquirido para crianças, logo a 
qualidade do produto e compo-
sição são as balizas mestras da 
possibilidade de comercialização 
de um produto. Nesse compasso 
quando o consumidor encontra 
um objeto ou componente estra-
nho ao conteúdo normal do pro-
duto merece respaldo e proteção 
jurídica, pois por muito menos 

o produto não poderia estar à 
venda, pois violada a confiabi-
lidade do conteúdo e qualidade 
do mesmo.

O artigo 4º do Código de De-
fesa do Consumidor está inserido 
no Capítulo que trata da Política 
Nacional de Relações de Consu-
mo e preconiza justamente que 
referida política tem por objetivo 
o atendimento das necessidades 
dos consumidores, o respeito à 
sua dignidade, saúde e seguran-
ça, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua 
qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das re-
lações de consumo, destacando os 
seguintes pontos que dizem res-
peito à segurança dos produtos a 
ser consumidos: reconhecimento 
da vulnerabilidade do consumi-
dor no mercado de consumo e a 
garantia dos produtos e serviços 
com padrões adequados de qua-
lidade, segurança, durabilidade e 
desempenho.

Não é aceitável o consumidor 
encontrar objetos estranhos, inse-
tos etc., dentro do produto comes-
tível, principalmente após iniciar 
a ingestão do mesmo. Isto porque 
o inciso III do artigo 6º do Código 
Consumerista reza que são direi-

tos básicos do consumidor dentre 
outros “a informação adequada e 
clara sobre os diferentes produtos 
e serviços, com especificação cor-
reta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos 
incidentes e preço, bem como so-
bre os riscos que apresentem”. O 
artigo 8º dispõe que “os produtos 
e serviços colocados no mercado 
de consumo não acarretarão riscos 
à saúde ou segurança dos consu-
midores”. Por fim, o inciso II do 
parágrafo 2º do artigo 18 regula 
que são impróprios para o con-
sumo “os produtos deteriorados, 
alterados, adulterados, avariados, 
falsificados, corrompidos, frau-
dados, nocivos à vida ou à saúde, 
perigosos ou, ainda, aqueles em 
desacordo com as normas regu-
lamentares de fabricação, distri-
buição ou apresentação”.

Dessa feita sempre que o con-
sumidor se deparar com a presen-
ça de objetos estranhos ou insetos 
no alimento deve ser ressarcido do 
dano material e moral suportado.

Quanto à comprovação da 
responsabilidade civil do vende-
dor do produto, perdemos muito 
tempo nos tribunais brasileiros 
pela falta de meio hábil de com-
provação de que o objeto estranho 
realmente estava na embalagem 
e que não havia sido implantado 
pelo consumidor para apenas 
auferir vantagem econômica. Pri-
meiramente barrávamos no fato 
do produto já estar aberto ou com 
o lacre rompido, logo, o fabricante 
ou o vendedor alegava que uma 
vez aberto o lacre ou a embalagem 

não havia mais reponsabilidade 
pelo conteúdo do produto. Poste-
riormente a barreira era erguida 
em torno da falta de cuidado no 
manuseio ou guarda do produto 
antes ou durante o consumo.

Todavia, o entendimento está 
mudando e a boa-fé do consu-
midor começa a prevalecer. É o 
que se conclui pelo julgamento 
recentíssimo da apelação cível 
nº 00059062520138260451 pela 
34ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo 
que determinou o pagamento de 
indenização por danos morais a 
uma criança e sua mãe, onde a 
menina de 12 anos engasgou com 
picolé que continha um objeto 
metálico, retirado por endoscopia. 
A turma julgadora fixou dano 
moral à filha por risco à vida e 
a mãe também, por ter passado 
por aflição e preocupação ao 
presenciar o risco de morte da 
filha. Diferentemente dos enten-
dimentos anteriores o tribunal 
para comprovação da existência 
do objeto estranho considerou 
a boa-fé do consumidor que fez 
prova da aquisição do picolé pela 
mera exibição da embalagem, do 
consumo do mesmo e a retirada 
por endoscopia de um objeto 
metálico logo após a ingestão 
acidental do mesmo.

É um avanço na defesa do 
consumidor que antes fatalmente 
não teria seu direito respaldo, pois 
o picolé estaria com a embalagem 
aberta. Ao contrário o Desembar-
gador Costa Wagner, primando 
pela boa-fé do consumidor reco-

nheceu que “não se pode exigir, 
que o consumidor apresente mais 
alguma prova de que o objeto 
estava no produto indicado, pe-
las suas próprias características, 
vez que, vale lembrar, o picolé 
derrete”. O juiz completou que 
“o objeto foi engolido e não mais 
estaria no produto, vez que ficou 
encravado na garganta da con-
sumidora. Por mais que se viva 
atualmente em um mundo repleto 
de celulares, com pessoa fazendo 
selfies, fotos e lives de tudo, não 
se espera que em um momento de 
desespero como um engasgamen-
to, a própria vítima ou seus pais 
parem para fotografar ou filmar o 
que acontece, ao invés de prestar 
imediato socorro. De igual modo, 
se esperar que nesses momentos 
de socorrer uma filha engasgada, 
alguém tenha a ideia de colocar 
no congelador ou no freezer o 
restante do produto que estava 
sendo consumido para servir de 
prova em futura ação judicial”.

Inegável a incidência de dano 
moral, pois um alimento contami-
nado pode causar risco a sua vida 
e tendo o seu bem mais precioso 
colocado a mercê da sorte o dano 
psíquico é latente e automático, 
não necessitando de prova ou 
maiores demonstrações. O sim-
ples fato do risco a vida já causa 
dano moral ao consumidor.

Em suma o objeto estranho 
encontrado em um produto princi-
palmente alimentício causa dano 
ao consumidor e deve ser garan-
tida a indenização pela reparação 
do dano ao mesmo.

Comissão da oaB ConCilia de araraquara: visi-
ta instituCional ao Juizado espeCial Cível

No dia 06 março de 2019, a 
Comissão da OAB Concilia de Ara-
raquara, com o apoio da Diretoria da 
OAB de Araraquara, realizou visita 
institucional ao Drº Rogério Bellen-
tani Zavarize, com a finalidade de  
confirmação dos Termos da Ordem 
de Serviço do Projeto OAB Concilia 
e sua prioridade, houve ainda a 

verificação  do procedimento  de 
convocação dos Advogados Planto-
nistas nomeados pelo convênio com 
a DPE, visando reduzir as ausências 
dos Advogados (as) as audiências 
do JEC e assim evitar transtornos 
administrativos aos Advogados (as) 
e garantir a assistência profissional 
aos cidadãos.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA OAB DE ARARAQUARA E 
CÂMARA MUNICIPAL – EXTINÇÃO DO MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E RUMOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO
No dia 07 de março foi realizada 

a audiência pública promovida pela 
Câmara Municipal de Araraquara em 
parceria com a OAB de Araraquara sobre 
a extinção do Ministério do Trabalho e os 
rumos da Justiça do Trabalho.

Mesa dos trabalhos composta por: 
Vereador Paulo Landim, Presidente 
da OAB Tiago Romano, Presidente da 
Comissão de Direito do Trabalho da 
OAB de Araraquara Yuri Tramontano de 
Souza, Ex-Presidente da OAB de Arara-
quara João Luiz Ultramari, Vice-Prefeito 
Damiano Neto e os Juízes do Trabalho 
Alan Runho e Carlos Frigeri.

No evento foi discutida a importância 
dos dois órgãos e principalmente a im-
portância da Justiça do Trabalho como 
instrumento de equilíbrio entre a relação 
trabalhista.

Ao final da audiência o Presidente 
Tiago Romano leu os 08 enunciados 
aprovados por unanimidade pelo Colégio 
dos 239 Presidentes das Subseções no 
dia 28 de janeiro em reunião conjunta em 
São Paulo, são eles:

Enunciados em defesa da Justiça 
do Trabalho e do Ministério do Trabalho

Enunciado 1 – No Estado Demo-
crático de Direito não há dúvida em se 
reconhecer que o cidadão é a maior auto-
ridade. Portanto, não se pode tergiversar 
e retroceder às conquistas civilizatórias 
do mundo contemporâneo;

Enunciado 2 – No entendimento da 
advocacia, magistrados, professores e 
representantes de entidades de classe 
presentes na audiência pública, a Justiça 
do Trabalho é fundamental bastião de 
defesa de direitos das pessoas na busca 

por equilíbrio na relação entre emprega-
dos e empregadores;

Enunciado 3 – A Justiça do Trabalho 
integra a estrutura do Poder Judiciário, 
em seu núcleo central, por conseguinte, 
não pode ser objeto sequer de Emenda 
Constitucional, sob pena de violação de 
cláusula pétrea, relativa a separação e 
independência dos poderes;

Enunciado 4 – Os direitos do traba-

lhador – fixados constitucionalmente – in-
tegram os direitos e garantias individuais 
fundamentais definidos no Capítulo II, do 
Título II, da Constituição Federal de 1988;

Enunciado 5 – A extinção da Justiça 
Laboral, ao comprometer gravemente o 
acesso à Justiça, resultaria na anulação 
desses direitos constitucionais trabalhis-
tas intocáveis;

Enunciado 6 – É essencial que a 

população entenda o papel da Justiça 
na garantia dos direitos sociais do tra-
balhador;

Enunciado 7 – Importante o incentivo 
quanto ao uso das redes sociais para uma 
ampla movimentação nacional em prol da 
Justiça do Trabalho, por meio do enga-
jamento de instituições e associações do 
universo jurídico;

Enunciado 8 – O Ministério do Tra-

balho é importante órgão de fiscalização 
para que a economia e a legislação 
funcionem adequadamente, compondo 
relevante ferramenta no sistema de 
defesa de direitos sociais – fundamentais.

O Presidente da OAB de Araraquara 
Tiago Romano disse que a OAB defen-
derá as instituições democráticas que 
tendem a garantir a justiça e a cidadania 
como é o caso da Justiça do Trabalho.

No dia 26 de fevereiro a 
Diretoria da OAB de Arara-
quara recebeu a visita do Juiz 
do Trabalho Substituto Carlos 
Alberto Frigieri. O Magistrado 
veio dialogar com a Diretoria 
da OAB sobre os rumos da 
Justiça do Trabalho. No dia 
07 de março o Juiz estará com 
a Diretoria da OAB e demais 
operadores do direito e cida-
dãos na Audiência Pública da 
Câmara Municipal de Arara-
quara, audiência esta solicitada 
pelo Vereador Paulo Landim 
atendendo ao pedido do Presi-

dente da OAB de Araraquara 
Tiago Romano. A audiência 
sobre a temática “Extinção 
do Ministério do Trabalho e 
Rumos da Justiça do Trabalho” 
será de grande importância não 
somente para os operadores do 
direito, mas para toda a Socie-
dade Civil.

O Presidente Tiago Ro-
mano e a equipe de trabalho 
aproveitou a visita e fez o 
encaminhamento de assuntos e 
demandas relacionados à Justi-
ça do Trabalho de Araraquara 
por intermédio do Magistrado.

OAB ARARAQUARA RECEBE A VISITA DO JUIZ DO 
TRABALHO CARLOS ALBERTO FRIGIERI 
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COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER – OAB ARARAQUARA

No dia 08 de março 
a Comissão da Mulher 
Advogada da OAB de 
Araraquara organizou um 
dia todo de evento dedi-
cado a conscientização 
dos direitos da mulher 
e festividades alusivas a 
comemoração do dia.

O evento ocorreu na 
Casa II e iniciou-se com 
a palestra sobre “Polí-
ticas Públicas e Direitos 
das Mulheres” a minis-
trada pela Dra. Amanda 
Vizoná Coordenadora de 
Políticas para as Mu-
lheres do Município de 
Araraquara.

No decorrer do dia 
teve vários atividades, 
eventos e apresentações.
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No dia 12 de março ocor-
reu a palestra intitulada “Nar-
rativas de mulheres: avanços, 
recuos e a permanência de um 
mal-estar no mundo” minis-
trada pela Drª Andrea Túbero.

O evento foi uma pare-
ceria entre a 5ª Subseção 
da Ordem dos Advogados 

do Brasil – Araraquara e a 
Universidade de Araraquara 
– Uniara.

Foi um sucesso total e o 
anfiteatro da Uniara ficou 
lotado.

Houve a arrecadação e 
alimentos que serão doados 
a uma instituição beneficente.

PALESTRA TEMÁTICA – DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER
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AUDIÊNCIA PÚBLICA: LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SOBRE 
OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORES EM EDIFÍCIOS.

de elevador ou, até mesmo, um equipa-
mento inadequado pode custar uma vida. 
“Nós trabalhamos com tempo resposta. 
Uma pessoa em parada cardíaca no 
quarto andar pode não ser salva. Até 
mesmo em condomínios de luxo, também 
encontramos problemas com elevadores 
quadrados que não comportam a maca. 
Já tivemos que colocá-la de pé e mas-

sagear o paciente nessas condições.”
Representantes de construtoras de 

apartamentos desse perfil ressaltaram 
que a entrega do empreendimento já com 
o elevador irá encarecer o financiamento, 
excluindo as pessoas da primeira faixa do 
programa de habitação federal, ou seja, 
aquelas que possuem renda familiar de 
$ 1.500 a R$ 2 mil mensais. “Só a manu-

O Presidente da OAB Araraquara 
Tiago Romano participou do debate na 
Audiência Pública da Câmara Municipal de 
Araraquara sobre legislação municipal de 
obrigatoriedade de elevadores em prédios, 
tendentes a garantir a acessibilidade.

Comprar um apartamento em um 
edifício sem elevador pode não parecer 
um problema inicialmente, mas, na fase 
idosa ou após adquirir alguma limitação 
de mobilidade, a situação pode complicar. 
Pensando nisso, o presidente da Câma-
ra Municipal de Araraquara, vereador 
Tenente Santana (MDB), chamou uma 
Audiência Pública para discutir o assunto 
com a sociedade. O evento ocorreu no 
Plenário da Casa de Leis, na quarta-feira 
(27), elucidando alguns pontos.

 Legislação atual
Atualmente, o Código de Obras do 

Município desobriga a instalação de 
elevadores em edifícios com até dez 
metros de altura. Desde 2015, o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência prevê que 
novos empreendimentos participantes 
de programas habitacionais de interesse 
social, como o “Minha casa minha vida”, 

devem conter especificações técnicas 
no projeto que permitam a instalação de 
elevadores.

Segundo a secretária de Desenvol-
vimento Urbano, Sálua Poleto, os novos 
edifícios do município que se enquadram 
nessas condições atendem a legislação. 
“A questão habitacional é um segmento 
muito fragilizado. Precisamos pensar na 
acessibilidade, mas, sem impossibilitar 
que as pessoas de menor renda tenham 
acesso à moradia por meio do único 
programa de subsídio do governo federal. 
O fato desses empreendimentos virem 
com o fosso para futura instalação já é 
um avanço.”

 No início da audiência, foi exibido 
um vídeo com depoimentos de munícipes 
que vivem em prédios com até quatro 
andares sem elevadores. “É muito difícil 
para pessoas idosas e que utilizam 
cadeiras de roda. Já teve mãe que 
caiu na escada, com criança de colo. A 
situação é muito complicada”, afirmou 
uma moradora.

Para o motorista e socorrista da 
Samu, Gustavo César Bueno, a falta 

tenção do elevador custa em média R$ 
250 mensais por família. Muitos clientes 
não têm a possibilidade de assumir 
esse compromisso financeiro”, afirmou 
o representante da Vitta Residencial, 
Bruno Chuery.

 Construções antigas
Segundo o vice-presidente da Câ-

mara Municipal, Edio Lopes (PT), os 
prédios anteriores à lei de 2015, que não 
possuem elevadores, encontram, muitas 
vezes, problemas para conseguirem ins-
talar os equipamentos, mesmo quando 
há possibilidade e vontade por parte dos 
moradores, por conta dos recuos e outras 
condições estabelecidas na legislação 
municipal.

 Encaminhamentos
“Tudo o que foi dito serviu para en-

tendermos a problemática mais a fundo. 
Montaremos um grupo de estudos para 
analisarmos melhor a legislação atual e 
decidir se precisamos alterá-la. Quere-
mos contribuir para melhorar a qualidade 
de vida das pessoas, sem impedi-las 
de adquirir seu próprio imóvel”, afirmou 
Santana.

COMISSÃO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA OAB 
DE ARARAQUARA ABORDOU O TEMA “SEMANA 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE”

Presidente de comissão da OAB 
destacou importância de projeto que ins-
titui Semana Municipal sobre a questão

Na Tribuna Popular, realizada durante 
a Sessão Ordinária de terça-feira (19), no 
Plenário da Câmara Municipal de Araraqua-
ra, Maria Antonia Alves Pedroso, presidente 
da Comissão de Infância e Juventude da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – 5ª 
Subseção de Araraquara. Representando o 
presidente da entidade, Tiago Romano, ela 
abordou a importância do projeto de lei de 
autoria da vereadora Thainara Faria (PT) 
que inclui e institui no Calendário Oficial de 
Eventos do Município a Semana Municipal 
de Proteção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

Maria Antonia lembrou que em 13 de 
julho de 1990 foi criada a Lei nº 8.069, 
conhecida como Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), que dispõe sobre 
os direitos conferidos às crianças e aos 
adolescentes.

No entanto, apesar da existência da 
lei, dados mostram que a violência contra 
a criança e o adolescente é crescente. 
“Em 2018, foi divulgado pelo Ministério 
dos Direitos Humanos o balanço anual 
completo de dados da Ouvidoria Na-
cional, referente ao ano de 2017, com 
números sobre violações aos direitos 
humanos. Verificou-se que a violação 
dos direitos da criança e do adolescente 
representa 58% do total de ligações re-

cebidas, incluindo relatos de negligência 
e violência psicológica, física e sexual. 
A quantidade de denúncias teve um 
aumento de 10% se comparada ao ano 
anterior. Em 2016, das 133 mil denúncias, 
76 mil atendimentos diziam respeito a 
denúncias de abusos”, argumentou.

Maria Antonia entende que na 
Semana será possível, de forma infor-
mativa, disseminar para a comunidade 
cada vez mais os dizeres da Lei 8.069 
de 1990, e consequentemente prevenir 
os abusos das crianças e adolescentes. 
“Parabenizo a vereadora Thainara pela 
iniciativa do projeto e agradeço o convite.

Será realizada anualmente na pri-
meira semana do mês de junho por meio 
de reuniões, palestras, seminários ou 
outras ações que reforcem a importância 
da proteção aos direitos da criança e do 
adolescente do município de Araraquara.

Os recursos necessários para aten-
der as despesas com a execução da lei 
serão obtidos mediante parceria com a 
iniciativa privada ou governamental, sem 
acarretar ônus para o município.

Em 2018, foi aprovado na Casa de 
Leis o Plano Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente que, em razão 
do que foi deliberado na X Conferência 
Municipal, definiu diretrizes importantes 
que resultam em políticas públicas 
integradas na defesa dos direitos desse 
grupo.

A OAB de Araraquara cumprindo seu 
papel institucional na defesa de temáticas 
relacionadas a cidadania esteve presente na 
audiência pública AS OBRIGAÇÕES DOS 
PODERES EM RELAÇÃO ÀS CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE 
ARARAQUARA, realizada pelo mandato 
da Vereadora Thainara Faria no dia 13 de 

fevereiro na Câmara de Araraquara. 
Estiverem presentes o Presidente 

da OAB de Araraquara Tiago Romano, 
a Vice-Presidente Clara Alvarenga, o 
Vice-Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB Flávio Haddad, a Vice 
Presidente da Comissão de Infância e 
Juventude da OAB Aline Moreira e os 

Advogados (as) José Carlos Moises, 
Priscila Grifone e Jéssica Brandão.

Advocacia de Araraquara está em 
peso na audiência com vários repre-
sentantes: Vice presidente da OAB Dra. 
Clara Alvarenga, Dra. Priscila Pri Grifoni, 
Dr. Flávio Haddad, Dra. Aline Moreira e 
Dra Jéssica Brandão.

OAB DE ARARAQUARA PARTICIPA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: 
AS OBRIGAÇÕES DOS PODERES EM RELAÇÃO ÀS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
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OAB DE ARARAQUARA RECEBE A VISITA 
DA DEPUTADA ESTADUAL MÁRCIA LIA

organização”, comenta a deputada 
Márcia Lia. “Mas vamos retomar as 
articulações para superar esses impas-
ses e, de fato, ter o Anexo na cidade 
porque as mulheres vítimas de violên-
cia doméstica em Araraquara e seus 
filhos merecem esse atendimento mais 
acolhedor, com processos mais ágeis, 
mais seguros e eficientes”, explica 
a parlamentar. A reunião que definiu 
a parceria entre o mandato e a OAB 
Araraquara contou com a presença do 
presidente da OAB, Tiago Romano, 
da vice Clara Rinaldi de Alvarenga, 
do secretário geral Lincoln Guidolin 
e do tesoureiro Felipe José Mauricio 

de Oliveira, além da deputada Márcia 
Lia, da chefe de gabinete do mandato, 
Rosimeire Silva, e das advogadas Isa-
belle Barcha Lupino e Priscila Grifoni. 
Como encaminhamento da reunião, o 
grupo decidiu retomar as conversas com 
as instâncias envolvidas na organização 
do Anexo Especial, desde o Executivo 
Municipal até o Judiciário Estadual, vai 
agendar visitas a outros anexos para 
entender como é feita a distribuição de 
atendimentos entre os juízes do Anexo, o 
tipo de serviço que as unidades oferecem 
e como é feito o acolhimento, dentre 
outros. O grupo também quer apoio de 
outras organizações, como comissões 

de mulheres advogadas e juízas que 
trabalham com violência doméstica e tam-
bém deve organizar uma atividade para 
debater o assunto entre os associados 
que podem contribuir com propostas de 
trabalho. “Queremos divulgar a ideia do 
Anexo a todos que podem contribuir e, 
com isso, dar ainda mais valor a ele”, fala 
Márcia Lia. “E a nova diretoria da OAB 
está empenhada em construir o Anexo 
conosco”, reforça. 

O QUE É O ANEXO 
A proposta do Anexo Especial é reunir 

todos os processos envolvendo violência 
doméstica para oferecer mais celeridade 

nos casos em um atendimento especializa-
do e direcionado. Além da equipe de assis-
tência judicial, o Anexo atende com equipes 
de assistência psicológica e social. No caso 
do Anexo, existe um rodízio entres os juízes 
da cidade na avaliação dos processos. O 
Estado de São Paulo tem cinco Anexos 
de Violência Doméstica, e um deles está 
em Ribeirão Preto. Tem também 14 Varas 
Especializadas em Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, que contam com 
um juiz destacado para a unidade – sete 
ficam na Capital e sete estão no Interior. As 
unidades tinha cerca de 125 mil processos 
em andamento em março do ano passado, 
segundo o Tribunal de Justiça.

No dia 25 de fevereiro a Diretoria da 
OAB de Araraquara recebeu a visita da 
Deputada Estadual Drª Márcia Lia. 

Dentre os assuntos discutidos foi 
proposta a retomada da rede de criação 
do Anexo de Violência Doméstica na 
Justiça Estadual de Araraquara.

A deputada estadual Márcia Lia 
e a nova diretoria da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) em Arara-
quara retomaram nesta segunda-feira 
as discussões para a instalação do 
Anexo Especial para Atendimento de 
Vítimas de Violência Doméstica na 
cidade. A partir de agora, o mandato 
e a OAB Araraquara serão parceiros 
nas articulações para que a unidade 
se concretize e ofereça acolhimento, 
atendimento e proteção às mulheres 
vítimas de violência doméstica com 
processos em andamento no Judiciá-
rio. O projeto tem apoio total do prefeito 
Edinho Silva. “Nosso mandato tem 
trabalhado pela instalação do Anexo 
Especial de Violência Doméstica desde 
seus primeiros dias, ainda em 2015. 
Conseguimos apoio do Tribunal de 
Justiça, do prefeito Edinho Silva, da 
direção do Fórum, da promotoria, mas 
esbarramos em dificuldades com a 
estrutura física e outras questões de 

Os Defensores Públicos estiveram 
novamente na sede da OAB de Arara-
quara no dia 14 de fevereiro para reunião 
de trabalho.  O principal assunto: criar 
um canal de comunicação do Advogado 
e Advogada conveniada direto com a 
Defensoria Pública local para resolução 
de assuntos, impasses e problemas do 
dia a dia da prestação do serviço de 
assistência judiciária gratuita.

Serão marcadas outras reuniões e 
será feito em primeiro momento uma 
pauta de solicitações e reivindicações 
dos Advogados e Advogadas conve-
niados. O Presidente da OAB Tiago 
Romano disse que o Advogado e Advo-
gada precisam ser bem atendidos junto 
à Defensoria, pois está postulando um 
direito do cidadão o qual representa 
pela nomeação e não um direito próprio 
e justamente para bem representar 
esse cidadão precisa de um canal de 
comunicação direta com os Defenso-
res (e-mail pessoal dos defensores, 
telefone, atendimento pessoal etc.), 
resoluções de problemas com nome-
ações, soluções de problemas de não 
pagamento de nomeações etc. 

Disse ainda Romano que é certo 
que a Unidade local terá suas limitações, 
mas com esforço e participação ativa da 

OAB DE ARARAQUARA E DEFENSORIA PÚBLICA DE 
ARARAQUARA SE REUNEM PARA FIRMAR UMA REDE MUNICIPAL 
DE RELACIONAMENTO E COOPERAÇÃO ENTRE AS INSTITUIÇÕES

Advocacia junto ao órgão da Defensoria 
muito pode ser melhorado e que trará 
benefícios a Advocacia e a população 
carente.

A OAB de Araraquara reconhece a 
importância da Instituição da Defensoria 
Pública e de mãos dadas muito poderá 
ser feito pela cidadania, pelo estado 
democrático de direito e pela situação 
do Advogado e Advogada conveniados.

A diretoria da OAB vai agendar uma 

MESA REDONDA com o órgão na Casa 
da Advocacia e Cidadania para tratar de 
todos esses assuntos e outros mais que 
é de anseio dos (as) colegas.

Pedimos a colaborações do envio de 
sugestões, reclamações, elogios etc., já 
de imediato para começarmos essa lista 
de necessidades e ao final fecharmos 
na MESA REDONDA os anseios e 
necessidades da população assistida e 
da Advocacia.

Há novidades no serviço 
PUSH e no peticionamento ele-
trônico de 1º Grau no Portal e-SAJ 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, desde quarta-feira (20/02), 
com a entrada em funcionamento 
da nova versão on-line do Portal 
em operação na Corte paulista.

Foram realizadas alterações 
nos serviços de notificação de mo-
vimentações processuais (serviço 
PUSH) e no peticionamento inicial.

No primeiro caso, o e-mail 
enviado pelo serviço PUSH passa 
a apresentar um campo com o 
título Advogados, onde constam 
os nomes e números de inscrição 
dos defensores das partes. O 
Tribunal informa que esses dados 
serão exibidos somente quando 
o usuário, que recebe o e-mail, é 
advogado.

Já a tela para o peticiona-
mento eletrônico inicial de 1º 

grau conta agora com espaço 
específico para informar, entre 
os documentos das partes, os 
números de Inscrição Municipal 
ou Estadual para processos das 
competências da Execução Fiscal 
Municipal ou Execução Fiscal 
Estadual, respectivamente. O 
preenchimento desses campos, 
entretanto, não é obrigatório.

Segredo de Justiça 
O recibo do protocolo eletrô-

nico, emitido ao final da petição 
inicial, tem nova área para in-
formar se houve o indicativo de 
“Segredo de Justiça”, juntamente 
com os dados básicos de Foro, 
número do processo, classe do 
processo, assunto principal, data/
hora e partes.

A OAB SP vem acompanhan-
do e monitorando todo o processo 
de implementação das inovações 
no sistema eletrônico do Tribunal.

Novos serviços eletrônicos 
do e-SAJ começam a 
funcionar no TJSP
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Rua São Bento, 1441
(16) 3010-1888

Roupas Importadas e Nacionais  
para crianças de 0 a 16 anos

No dia 16 de fevereiro a OAB de 
Araraquara participou do Movimento 
organizado pelas “Mães Guerreiras de 
Araraquara” intitulado “Eu Empurro 
erra Causa” que visa defender o Bene-
fício de Prestação Continuada – Loas 
para as pessoas portadoras de deficiên-

cias, bem como a majoração para um 
valor mais condizente com a realizada 
dos portadores de deficiência.

Mesmo diante de forte chuva houve 
a concentração defronte a Prefeitura 
de Araraquara às 09h00min, poste-
riormente houve o deslocamento até o 

parque infantil onde houve o evento de 
conscientização sobre o assunto.

A Comissão de Direito Previden-
ciário e Comissão de Apoio e Defesa 
das Pessoas com Deficiência da OAB 
de Araraquara estiveram presentes 
e orientaram as Mães Guerreiras e 

demais presentes sobre os direitos 
previdenciários e de saúde.

O Presidente Tiago Romano dis-
se que foi um dia de trabalho muito 
produtivo, pois o direito pelo qual as 
Mães Guerreiras lutam é fundamental 
para a sobrevivência das crianças.

OAB PARTICIPA DO MOVIMENTO “EU EMPURRO ESSA 
CAUSA” DAS MAES GUERREIRAS EM ARARAQUARA
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O seu melhor almoço de domingo !

OAB DE ARARAQUARA PARTICIPA DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA SOBRE “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FEMINICÍDIO”  PROPOSTA PELO VEREADOR PORSANI.
educação em direitos humanos.

Para o secretário municipal de Co-
operação dos Assuntos de Segurança 
Pública, Coronel João Alberto Nogueira 
Júnior, todos os órgãos têm uma parcela 
de responsabilidade muito grande no tra-
to do assunto. “Criamos a Patrulha Maria 
da Penha, com apoio da Guarda Civil 
Municipal (GCM), que leva as mulheres 
à Casa Abrigo”. O chefe da pasta relatou 
as dificuldades que a mulher encontra 
para ser atendida e o desrespeito da 
medida protetiva. “Fizemos um mapa dos 
territórios mais vulneráveis da cidade e 
vimos, principalmente, um aumento no 
número de estupros. No ano passado, 
dos 16 homicídios registrados, três foram 
caracterizados como feminicídio.”

Porsani garantiu que cobrará todas 
as medidas que forem necessárias. 
“Araraquara está bem estruturada, mas 
levaremos adiante as necessidades, 
principalmente da Delegacia da Mulher 
e da Defensoria Pública. Pediremos 
mais psicólogas para a Defensoria e 
mais pessoas para o atendimento na 
Delegacia da Mulher.”

Também estiveram presentes os 
vereadores Delegado Elton Negrini e 
Rafael de Angeli, ambos do PSDB, e o 
presidente da OAB Araraquara, Tiago 
Romano.

 Você é mulher e se sente ameaça-
da? Denuncie

 Ligue para o Disk Denuncias (180) 
ou para a Casa Abrigo (16) 99762-0697

O crescente número de casos de 
tentativas, assassinatos de mulheres e 
de feminicídios no município de Arara-
quara provocou o vereador José Carlos 
Porsani (PSDB) a convocar a realização 
de uma audiência pública com o tema 
“Violência Doméstica e Feminicídio” na 
noite de quarta-feira (13), no Plenário da 
Casa de Leis.

A delegada titular da Delegacia da 
Mulher (DDM), Meirelene de Castro 
Rodrigues, abriu a discussão. “É uma 
infelicidade ter que apurar um crime de 
feminicídio. É difícil falar em prevenção, 
pois muitas vezes quem nunca praticou 
pode praticar esse tipo de violência.” 
Para ela, é um privilégio Araraquara ter o 
Centro de Referência da Mulher (CRM) e 
a Casa Abrigo. “Mas precisamos também 

atender o agressor, não é só problema de 
caso de polícia.”

O defensor público Marcos Henrique 
Caetano do Nascimento também participou 
do debate. “Infelizmente faz parte do coti-
diano da Defensoria Pública, onde fazemos 
a defesa e a promoção dos direitos dessas 
mulheres com encaminhamentos para o 
CRM, Casa Abrigo, Delegacia da Mulher 
(DDM) e Ministério Público (MP), além da 
propositura de ações judiciais. A Defensoria 
faz a defesa na esfera judicial e recorre 
quando medidas protetivas são negadas.”

No entanto, lembrou que “o Judiciário 
precisa de BO (Boletim de Ocorrên-
cia), vemos uma desumanização do 
atendimento”. Destacou, ainda, que o 
desconhecimento dos direitos é um obs-
táculo. “Inexistem políticas institucionais 

de educação em direitos humanos.”
Para ele, a parceria institucional de 

todos os atores em Araraquara funciona, 
porém é necessário “repensar nossas es-
tratégias de articulação social de como o 
tema é tratado. Não precisamos de novas 
leis, precisamos de efetividade das leis”.

A vice-presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) – 5ª Subseção 
de Araraquara, Clara Alvarenga, falou sobre 
as comissões temáticas da entidade, entre 
elas, a da mulher, que estava representada 
por Rosimeire Silva. “Não são as leis que 
darão a solução a esse tema, que é cultural 
e envolve a união de forças. Precisamos 
estar unidos com as políticas públicas em 
todas as esferas. Não podemos combater 
com as ferramentas que temos”, afirmou. 
“Vemos que diversos pedidos de medidas 

protetivas ficam parados muitas vezes. 
Como foi relatado pelo defensor, temos 
um único psicólogo na Defensoria Pública. 
A DDM não tem condições de funcionar 
24 horas e aos sábados e domingos, que 
é quando ocorre a violência com mais 
frequência”, completou.

A secretária municipal de Plane-
jamento e Participação Popular, Maria 
José Scárdua, entende que “precisamos 
falar muito sobre isso, ouvir as pessoas 
falando sobre a estrutura do patriarcado e 
o que o machismo faz com homens e mu-
lheres, principalmente negras. Contamos 
com uma diversidade de instituições para 
construção da rede e de uma política efe-
tiva, temos que lutar para isso”. Ela citou 
também o Plano Municipal de Políticas 
Públicas para a Mulher, que contempla a 

Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB-
Araraquara: projeto de adoção no jogo da Ferroviária

No dia 18/03/19 a Comissão 
de Proteção e Defesa Animal da 
OAB-Araraquara, representada 
por Carolina de Mattos Galvão, 
esteve em reunião com o Presi-
dente da Associação Ferroviária 
de Esportes, Carlos Salmazo e 
com a vereadora Juliana Damus 
para tratativas de divulgação dos 
animais para adoção na cidade 
de Araraquara em um dos jogos 

realizados na Arena da Fonte 
durante o Campeonato Brasileiro.

A ideia é que os jogadores 
ingressem com os animais abri-
gados da cidade, incentivando a 
adoção e a guarda responsável.

O Presidente se mostrou muito 
favorável ao projeto e com certeza 
será de grande ajuda para que 
os animais abrigados encontrem 
novos lares.

Ainda, destaca-se que a Fer-
roviária proíbe a soltura de fogos 
com estampido no estádio e a 
informação acerca da proibição 
da soltura dos fogos na cidade 
será divulgada para as torcidas 
organizadas de outros times de 
futebol.

A Ferroviária é parceira da 
causa Animal de Araraquara.

#adote
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Na data de 26 de fevereiro 
através de Resolução houve 
a liberação dos Procuradores 
Municipais (Advogados Pú-
blicos) de ter o controle de 
ponto, assegurando indepen-
dência funcional dos advoga-
dos públicos, ex vi Estatuto 
da Advocacia - Lei Federal 
n º 8.906/1.994 – art. 7º, I; 
art. 18; art., 31; CF/88 - art. 
133; arts. 182/184, Código 
de Processo Civil e Súmula 
nº 09 do Conselho Federal 
da OAB.

 Os Procuradores Muni-
cipais, do DAAE e outros já 
possuíam sua prerrogativa, 
agora os Procuradores da 
Câmara também estão res-
guardados.

 As prerrogativas profis-
sionais da Advocacia não são 
privilégios e sim garantias 
para que exerça sua função 
com independência, e a OAB 
de Araraquara ficará atenta e 
atuante de forma firme, forte 
e com coragem!

MAIS UMA VITÓRIA DA ADVOCACIA PÚBLICA DE ARARAQUARA: 
DISPENSA DO CARTÃO DE PONTO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS

Reunião entre os membros  
da Comissão OAB VAI À ES-
COLA com o Ilm. Sr. Marce-
lo Rosseto, dirigente regional 
de ensino e sua equipe.

Foi realizada a apresentação 

da comissão, exposição do pro-
jeto e estipulação de diretrizes.

Parceria firmada, autoriza-
do o início dos trabalhos !!!!

Os membros da Comissão 
OAB vai à Escola agradece 

ao Dirigente Regional Ilmo. 
Sr  Marcelo e sua equipe, em 
especial a Sra. Débora, por 
todo apoio, confiança e dedi-
cação para que nosso projeto 
seja concretizado!

Comissão da OAB vai à escola iniciando as atividadesissão 
da OAB vai à escola iniciando as atividades Excelentíssimo Senhor

dr. Leandro Sarcedo
Presidente da Comissão de direitos e Prerrogativas OABSP

A Diretoria da 5ª Subseção da Ordem 
dos Advogados de São Paulo – Arara-
quara, por seu presidente, vem respei-
tosamente perante Vossa Excelência, 
manifestar intensa indignação diante do 
procedimento adotado pelas gerencias 
das agencias do Banco do Brasil, através 
de Resolução Interna da Instituição cita-
da, referente ao não reconhecimento de 
procuração para obtenção de informação 
sobre depósitos judiciais nas contas onde 
o patrono atua pelo autor.

Nas agencias do Banco do Brasil, 
o (a) advogado (a) que necessita de in-
formação sobre os valores de depósitos 
judiciais, referentes ao processo em que 
atua, tem seu pleito negado, ainda que 
apresentando procuração devida, com 
a alegação de que a informação sobre 
o referido depósito, somente será forne-
cida mediante apresentação de ordem 
judicial especifica.

Esta afronta notória das prerrogati-
vas profissionais vem sendo permanen-
te e inflexível em todas as solicitações 
desta natureza, o que acarreta não 
somente a indignação do profissional 
quando da sua livre atuação processual 

mediante procuração, quanto ao atraso 
processual intercorrente desta absurda 
exigência, posto que a este caiba o re-
querimento junto ao cartório de origem, 
desta feita, em todos os casos, a espera 
pela confecção da referida ordem judi-
cial respeitando a fila de requerimentos 
e os represamentos processuais.

Do exposto, venho solicitar os bons 
e costumeiros préstimos de Vossa Ex-
celência, para que sejam averiguados 
os relatos supra junto a Administração 
Central do referido banco, bem como 
medidas cabíveis no intuito de não 
mais constar essa exigência ao patrono 
munido de procuração, para o conheci-
mento dos valores judiciais depositados, 
posto a afronta as prerrogativas dos 
advogados(as).

No aguardo, aproveito a oportunida-
de para renovar os protestos de estima 
e consideração, bem como salientar o 
contentamento da Diretoria desta Sub-
seção pela atuação sempre combativa 
da Comissão de Direitos e Prerrogativas 
da OABSP sobre Vossa Presidência.

Tiago Romano
Presidente 5ª Subseção Araraquara 
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A Comissão de Direito Previdenciá-
rio da Seção São Paulo da Ordem dos 
Advogados (OAB SP), após deliberação, 
resolve pronunciar-se acerca da Reforma 
da Previdência que está sendo conduzida 
pelo Governo Federal, nos seguintes 
termos: 

1.     Neste momento, acaba de ser 
apresentado o projeto de reforma (PEC 
06/19).

2.     Importante destacar que a OAB 
SP não se opõe a alterações legislativas, 
desde que observados os regramentos 
constitucionais, legais e regimentais 
vigentes, bem como o atendimento de 
forma justa e democrática do seu des-
tinatário principal que é cada cidadão 
brasileiro.

3.     A Previdência Social deve sempre 
acompanhar a evolução social. No entanto, 
toda e qualquer alteração precisa ser am-
plamente discutida com a sociedade em 
conjunto com uma equipe multidisciplinar, 
incluindo a OAB, pois uma legislação 
aprovada de forma precoce e imatura pode 
trazer efeito devastador, causando prejuízo 
irreparável à nação. A OAB SP defende que 
é preciso avançar nos direitos sociais e não 
retrocedê-los.

4.     Desta forma, não se pode 
realizar modificações em atropelo aos 
direitos sociais igualmente previstos na 
Carta Magna, conquistados com muito so-
frimento e dificuldade pelo povo brasileiro.

5.     A OAB SP é a favor do debate 
mais qualificado, amplo e democrático, 
dentro e fora do Congresso Nacional, 
a fim de que se discuta o modelo a ser 
proposto, o efetivo equilíbrio financeiro e 
atuarial, a cobrança dos devedores da 
Previdência e agilidade na recuperação 
de créditos, a Desvinculação das Receitas 
da União (DRU), a desvinculação das fon-
tes de financiamento, medidas de gestão 
previdenciária, desonerações tributárias 
e que, ao mesmo tempo, mantenha uma 

Nota Pública - Reforma da Previdência

 A Comissão de Direito Pre-
videnciário da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil Seção São 
Paulo informa que dará início ao 
procedimento de cadastramento 
de todos os advogados e advo-
gadas paulistas na plataforma 
do INSS Digital a partir do dia 
25/03/2019.

A solicitação de cadastramen-
to será realizada pela advocacia 
junto ao site da OAB, seguindo 
uma ordem de liberação por 
Subseção, que foram divididas em 
oito grupos, que serão oportuna e 
antecipadamente divulgados.

A cada semana um grupo 
será prioritariamente cadas-
trado, sendo os advogados 
e advogadas das Subseções 
respec t i vas  au to r i zados  a 
requererem o cadastramento. 

As informações de como se 
cadastrar serão informadas 
em tutorial específico a ser 
d ispon ib i l i zado  no  s i te  da 
OAB SP, embora hoje o site já 
contenha informações prelimi-
nares: http://www.oabsp.org.
br/servicos/inss-digital.

Com o INSS Digital o(a) ad-
vogado(a) não precisará mais se 
deslocar até o INSS para protoco-
lizar requerimento dos seguintes 
benefícios: aposentadoria por 
idade, aposentadoria por tempo 
de contribuição, aposentadoria 
especial, pensão por morte pre-
videnciária, auxílio-reclusão e 
salário maternidade.

O advogado acompanhará o 
processo administrativo junto ao 
INSS de forma digital, assim como 
faz no PJE e no e-Saj. 

Comunicado: Em breve, INSS digital para 
toda a advocacia do Estado

legislação equilibrada em uma sociedade 
livre das amarguras do desemprego, da 
fome e da pobreza.

6.     Para contribuir com o debate, a 
OAB SP realizará Audiência Pública sobre 
o tema, no próximo dia 26 de março, às 
13h30, no auditório da sede institucional, 
na Rua Maria Paula, 25, em São Paulo.

Comissão de Direito Previdenciário 
da OAB SP

São Paulo, 20 de fevereiro de 2019.

Encaminhado a secional paulista 
com cópia a comissão de prerrogativas a 
questão concernente a guia manual exigi-
da pelo Banco do Brasil para pagamento 
do alvará judicial trabalhista.

O nosso presidente Dr Caio e a 
Comissão de prerrogativas estão traba-
lhando com muita coragem e seriedade 
nos assuntos de interesse da classe, 
portanto, peço agora a compreensão de 
todos para os trâmites correlatos.

Todo atendimento será re-
alizado à distância, não sendo 
necessário o comparecimento 
presencial nas unidades do 
INSS.

Para ter acesso e se cadastrar 
no INSS Digital o advogado e a 
advogada deverão estar inscritos 
na OAB SP, estarem ativos, adim-
plentes, sem punição disciplinar e 
sem condenação criminal.

Com o INSS Digital a advo-
cacia paulista poderá exercer o 
efetivo direito de peticionamen-
to, diretamente de seu escritório, 
sem enfrentar filas e garantindo 
o acesso do seu representado à 
postulação de seus benefícios 
previdenciários.

Comissão de Direito Previden-
ciário da Ordem dos Advogados 
do Brasil Seção São Paulo
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Therry 
Dias 
NeTO 

Corretor de Imóveis
CRECI 149.407

(16) 99785-5049
therrydias@hotmail.com
https://www.olx.com.br/

loja/id/10701

Quais são as principais habilidades 
de um advogado de sucesso?

Sem dúvidas uma for-
mação solida e um conhe-
cimento robusto de leis são 
fundamentais.

Mas isso não basta.
Certamente os profissio-

nais que você admira:
Sabem e se sentem con-

fortáveis em vender seus 
serviços;

Falam com clareza e 
convicção em sustentações 
orais;

Possuem exce len te 
marketing pessoal;

Criaram uma grande rede 
de contatos;

Tem uma postura que 
transmite confiança;

São hábeis negociadores 
e sabem persuadir e influen-
ciar;

São líderes e sabem mo-
tivar as pessoas em suas 
equipes;

Todas essas característi-
cas convergem para habili-
dades de comunicação e re-
lacionamento interpessoal. 
E o exercício da advocacia 
exige do profissional um 
profundo domínio dessas 
áreas.

O dia a dia do advogado 
está repleto de interações. 
Seja com juízes, promoto-
res, clientes ou outros cole-
gas advogados, o seu suces-
so está diretamente ligado à 
sua capacidade de conduzir 
essas interações em direção 
aos seus objetivos.

Para a maioria dos advo-
gados o aspecto de comuni-
cação e relacionamentos da 
profissão ocupa a maior par-
te do tempo de trabalho, e a 
medida que progride em sua 
carreira isso ocupa cada vez 
mais tempo enquanto passa 
a dedicar menos tempo à 
atividades como construção 
de peças.

Mas apesar da importân-
cia, comunicação e relacio-
namentos interpessoais não 
são ensinados na escola ou 

faculdade e essa é uma grande 
deficiência do sistema educacio-
nal atual, que prepara as pessoas 
tecnicamente mas não em outras 
habilidades fundamentais.

Muita gente acredita que 
comunicação é algo intato, 
mas se trata de uma habilida-
de como qualquer outra e que 
pode ser adquirida através de 
técnica e pratica.

E é por isso que a Vox2You 
existe. Ela é a maior escola 
de comunicação e oratória 
do Brasil e tem como missão 
transformar a vida e carreira 
das pessoa através do poder da 
comunicação.

Entre os mais de 4000 alu-
nos que já passaram por suas 
salas, estão muitos advogados 
que perceberam que a co-
municação é a chave para se 

destacar.
Veja esses depoimentos de 

alguns dos nossos alunos:
“No Brasil são mais de 1 

milhão de Advogados, em Ara-
raquara aproximadamente 2 
mil, a comunicação sem dúvida 
nenhuma é uma habilidade que 
nos diferencia nesse mar de Ad-
vogados. O curso da Vox2You 
mudou a forma como eu me 
relaciono com os meus clientes, 
colegas e demais profissionais 
do Direito.” – Alexandre Pontual

“O curso da Vox2You me 
surpreendeu positivamente... 
Desenvolvi habilidades para 
falar em público e observei 
uma melhora para fechar negó-
cios, além do atendimento com 
meus clientes.” – Fernando 
Cardozo

E Araraquara tem o privilé-

gio de ser a primeira cidade de 
médio porte a contar com uma 
escola Vox2You, algo até então 
restrito às grandes cidades e 
capitais do Brasil.

Por isso a  subsecção de 
Araraquara da OAB, anuncia 
parceria com a Vox2you ofe-
recendo preços diferenciados 
para os advogados associados.

Se você quer se desen-
volver e alcançar todo seu 
potencial, entre em contato 
com a Vox2You Araraquara, 
marque uma aula experimen-
tal e conheça a metodologia 
que já alavancou a carreira de 
milhares de pessoas.

Patrícia Bertuol
(16) 98262-0202
patricia.bertuol@vox2you.

com.br
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PARCERIA OAB ARARAQUARA E 
SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO

Recebemos com imenso 
prazer a visita do Inspetor 
Tributário Sr° Tiago da Se-
cretaria da Fazenda do Estado 
que fará no dia 11 de junho 
na OAB uma exposição a 
Advocacia na nossa sede a 
respeito da Nova Legislação 
de Programa Fiscal.

Também no mesmo mês 

de junho teremos na sede da 
Secretaria da Fazenda a 4° 
edição do nosso já tradicio-
nal Curso de Itcmd: Teoria e 
Prática. O curso é ministrado 
pela equipe fazendária, com 
a presença sempre garantida 
do nosso parceiro Fiscal Au-
rélio Granjeiro, o Delegado 
Tributário João Zana e os 

Procuradores do Estado.
O curso é gratuito e muito 

agrega ao conhecimento da 
Advocacia. Agradecemos a 
equipe por disponibilizar au-
ditório, estrutura e os profis-
sionais de forma gratuita para 
contribuir com a Advocacia.

Assim que for fechado o 
dia do curso divulgaremos.
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O Presidente da OAB de Araraquara Tiago Romano participou no dia 22 de fevereiro da cerimônia de 
colação de grau e formatura das turmas de Direito de 2.018 da Universidade de Araraquara. Ao final do 

evento o Presidente Tiago Romano recebeu homenagem dos Alunos e Alunas.

OAB DE ARARAQUARA PARTICIPA DA FORMATURA 
DAS TURMAS DE DIREITO DE 2018 DA UNIARA

Mais uma vez atendendo 
ao pedido da Diretoria da 
OAB de Araraquara o Geren-
te Regional Arquibaldo Del-
fino Silva esteve presente na 
OAB para tratar de assuntos 
relacionados ao atendimento 
dos Advogados e Advogadas 
junto a agência do INSS de 
Araraquara.

A  pedido da Diretoria 
da OAB no dia 03 de abril 
ocorrerá uma MESA RE-
DONDA na sede da Casa 
da Advocacia e Cidadania 
de Araraquara à 19h30min 
com o Gerente Regional do 
INSS, a Gerente da Agên-
cia do INSS de Araraquara 
Maria Ligia de Arruda Pezza 

Vieira e a Chefe de Serviços 
de Benefícios Rosângela dos 
santos Marques Luiz, onde 
estamos convidando toda a 
Advocacia de Araraquara 
para comparecer trazer suges-
tões, reivindicações, elogios, 
troca de experiências etc., 
tudo com o intuito de afinar 
cada vez mais um serviço de 
excelência ao cidadão e um 
atendimento eficaz a Advo-
cacia.

Peço aos colegas que com-
pareçam para que possamos 
juntos e democraticamente 
construir uma área de atuação 
profissional profícua e um 
atendimento a população com 
excelência!!!

OAB DE ARARAQUARA E INSS DE ARARAQUARA DE MÃOS DADAS 
PARA O ATENDIMENTO DA POUPULAÇÃO E DA ADVOCACIA
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A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS CONQUISTADOS PELAS MULHERES AO LONGO DA 
HISTÓRIA: UMA TRAGETÓRIA EM BUSCA DE RESPEITO, EQUIDADE E LIBERDADE

No dia 08 de março celebramos o dia internacional da mulher, que surgiu, segundo consta,
quando operárias têxteis de uma fábrica de Nova York, no dia 08 de março de 1857,
entraram em greve reivindicando uma redução da jornada de trabalho de 16h para 10h
por dia, operárias essas que, pelas 16h diárias, recebiam um terço do salário dos homens.
A manifestação teria sido severamente reprimida e as grevistas trancadas na fábrica, na
qual teria se ateado fogo.
De acordo com essa versão histórica, corroborada pela cientista política Lúcia Avelar,
professora da Universidade de Brasília, o episódio teria sido uma das motivações para a
criação do Dia Internacional da Mulher em 08 de março, o que ocorreu durante a Segunda
Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, em Copenhagem, no ano de 1910.
A luta por direitos e reconhecimento na sociedade mundial é uma luta antiga enfrentada
por mulheres de diferentes períodos da história. A desvalorização do gênero feminino e a
importância da reivindicação de seus direitos é tão urgente quanto necessária. Conforme
podemos observar o patriarcalismo e o machismo não são entidades conjunturais e sim
estruturais, uma vez que estão presentes em nossas vidas desde a antiguidade deixando
suas marcas em praticamente todas as civilizações, até os dias de hoje.
O machismo e o patriarcalismo, ainda, constituem relações de normalidade e
racionalidade. Em oposição a este movimento enraizado em nossa sociedade temos o
surgimento do feminismo.
O feminismo é uma filosofia que partilha do entendimento que homens e mulheres têm
experiências diferentes, e reivindica que pessoas diferentes sejam tratadas não como
 iguais, mas como equivalentes. Ao contrário do que se pensa o feminismo não prega
igualde entre os gêneros e sim a existência de equivalência no tratamento.
A maioria dos historiadores feministas ocidentais afirmam que qualquer movimento que
lute pelos direitos das mulheres deve ser considerado feminista, mesmo que não se
denomine como tal.
A luta em busca de direitos é antiga, contudo a conquista de tais direitos ainda é recente.
Há pouco mais de 50 anos as mulheres casadas não podiam sequer trabalhar fora de casa
sem a autorização dos maridos.
Entre as principais conquistas do movimento feminista temos o direito a autonomia,
igualdade perante a lei, direito ao voto, liberdade sexual, mas a luta ainda segue – e não
faltam pautas, como igualdade salarial e outras questões de machismo estrutural.
Esse artigo tem a finalidade de percorrer alguns dos direitos conquistados pelo
movimento feminista e demonstrar, ainda que de forma sucinta, a luta de todas nós por
respeito, liberdade e uma vida digna.
A mulher e o direito ao voto
Um dos primeiros direitos conquistados pela população feminina foi o direito ao voto. A
Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo a permitir e regulamentar o voto feminino,
somente em 1893. Já na França, berço do iluminismo, esse direito só foi conquistado
apenas no século XX.
Já no Brasil, o movimento pelos direitos da mulher teve seu início com Rui Barbosa e
contou com intensa campanha nacional. Foi em 1927 que a primeira mulher brasileira
conseguiu registro para votar, a professora Celina Guimarães Viana, do Rio Grande do
Norte, estado pioneiro neste sentido,
Somente em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, que o direito ao voto foi
assegurado através do Decreto 21076, assim como o direito de sermos eleitas para cargos
no executivo e legislativo. Contudo, até 1965, esse direito não era pleno, sendo que apenas
às mulheres com profissões remuneradas poderiam exerce-lo.
Inicialmente, apenas mulheres casadas com autorização dos maridos, viúvas e solteiras
com renda própria poderiam exercer a cidadania. Essas restrições foram removidas em
1934.
A mulher e a política
Foi em 1979, que a Assembleia Geral da ONU aprovou a Convenção para a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) e respectivo Protocolo
Facultativo. Contudo o tratado internacional somente entrou em vigor internamente para
o Brasil apenas em 2002.
A Convenção prevê a adoção pelos Estados signatários de política destinada a eliminar a
discriminação contra a mulher, entendida esta como “toda distinção, exclusão ou
restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o
reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independente de seu estado civil, com
base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer
outro campo”.
As medidas previstas visam garantir o gozo dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais das mulheres em igualdade de condições com os homens, além de buscar
alterar os padrões socioculturais de conduta e suprimir todas as formas de tráfico de
mulheres e exploração da prostituição feminina.
Foi através desta Convenção que o Brasil adotou ações afirmativas, como por exemplo a
cota eleitoral de sexo, prevista no artigo 10, §3º, da Lei 9.504/97 (“Lei das Eleições”).
O Referido dispositivo exige que as candidaturas dos partidos obedeçam, nas eleições
proporcionais, ao seguinte parâmetro: no mínimo 30% e no máximo 70% para cada sexo.
A necessidade desta previsão é comprovada pelo dado de que, somente em 2012, o sexo
feminino obteve mais de 30% das candidaturas nas eleições municipais do ano
A mulher e o mercado de trabalho
Com a revolução industrial do século XVIII e o êxodo rural, à mulher passa a ocupar o
papel de trabalhadora assalariada, ainda que seus salários fossem muito inferiores ao dos
homens para a realização do mesmo ofício.
Essa “permissão” do direito de trabalhar fora, ainda que com provimentos de trabalho
bastante reduzidos, não livrou da função de cuidar dos afazeres domésticos, surgindo o
instituto da dupla e alguns momentos a tripla jornada.
Esta conquista, portanto, não a igualou aos homens, pelo contrário, fomentou o mais uma
vez um abismo em termos de direitos.
Com a solidificação do sistema capitalista em boa parte do mundo, a mulher alcança
espaço no mercado de trabalho, no entanto, torna-se mão de obra barata sob a alegação
de que precisaria ser sustentada pelo marido.

Somente em 1951, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprovou a
Recomendação de número 90, sobre a igualdade de remuneração entre o trabalho
feminino e o masculino
A busca pelo espaço da mulher no mercado de trabalho e a igualdade salarial ainda é uma
das maiores lutas enfrentadas pelo movimento feminista. A redução da dupla jornada e a
valorização da mão de obra feminina ainda tem um longo caminho a percorrer.
Violência doméstica
Talvez seja no campo da violência doméstica que travemos uma das batalhas mais
dolorosa em busca de respeito aos direitos como ser humano. O machismo estrutural foi
a base da criação de muitas mulheres e com isso episódios de violência puderam ser
vivenciados ao longo da história do movimento feminino.
Em 1994, foi adotada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher a
“Convenção de Belém do Pará”, como resposta à situação de violência contra mulheres
existentes na América.
Em seu artigo 1º da Convenção a violência contra a mulher é definida como “qualquer
ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual
ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como privado”.
Já em seu artigo 6º está previsto o direito da mulher a uma vida livre de violência
incluindo, dentre outros, o direito de ser livre de toda forma de discriminação e o direito
de ser valorizada e educada livre de padrões estereotipados de comportamento e práticas
sociais e culturais baseadas em conceitos de inferioridade ou subordinação.
Quando falamos de conquistas no campo da violência contra o gênero feminino o
surgimento da Lei Maria da Penha foi uma das maiores vitórias alcançada pelo 
movimento. A história da lei nasceu a partir de um episódio de violência doméstica. Maria
da Penha Maia Fernandes, que foi vítima de violência doméstica por trinta e dois anos
pelo seu ex-marido, tendo sofrido duas tentativas de homicídio e se tornado paraplégica,
denunciou o Estado brasileiro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos, diante da inercia do Estado brasileiro em dispor
de políticas e mecanismos suficientes e eficientes no combate a prática de violência
doméstica contra a mulher.
Após anos de inercia do Estado Brasileiro em pôr fim ao processo de tentativa de
homicídio sofrido por Maria da Penha, esta realizou uma denúncia que culminou com a
responsabilização do Brasil pela Comissão por negligência, omissão e tolerância em
relação à violência doméstica contra as mulheres.
O relatório final enviado ao Estado brasileiro demonstrou a necessidade de uma reforma,
além da criação de todo uma estrutura capaz de impedir a tolerância estatal e o tratamento
discriminatório com respeito à violência doméstica contra mulheres no Brasil.
Em resposta à recomendação, o Estado brasileiro editou, em 2006, a Lei n. 11.340 (“Lei
Maria da Penha”), que tipificou a violência doméstica como uma das formas de violação
dos direitos humanos e elencando, dentre outras formas de violência doméstica e familiar
contra a mulher, as violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
A lei também alterou o Código Penal, incluindo como circunstância agravante genérica
da pena o cometimento do crime com violência contra a mulher na forma da lei específica,
e o Código de Processo Penal, a fim de possibilitar que agressores tenham sua prisão
preventiva decretada quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher e para garantir as medidas protetivas de urgência.
A legislação prevê, ainda, inéditas medidas de proteção para a mulher que corre risco de
vida, como o afastamento do agressor do domicílio conjunto e a proibição de sua
aproximação física junto à mulher agredida e aos filhos.
Em 2015, entrou em vigor no Brasil a Lei 13.104, que alterou o Código Penal para incluir
mais uma modalidade de homicídio qualificado, o feminicídio, crime praticado contra a
mulher por razões da condição de sexo feminino. De acordo com a novel legislação, o
homicídio qualificado por feminicídio ocorrerá em duas hipóteses: a) violência doméstica
e familiar; b) menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 
Infelizmente, assim como em outros casos, muitas dessas conquistas funcionam mais na
teoria do que na prática. Ainda é difícil fazê-las valer uma vez que a cultura, na qual
estamos inseridos, ainda, não reúne condições de enxergar a existência de equidade entre
homens e mulheres.
Em que pese as reivindicações, luta e discurso, da conquista da igualdade formal no
mundo ocidental e do avanço da igualdade material entre homens e mulheres, o
patriarcalismo e o machismo continuam enraizados na estrutura social em todo o planeta.
A mulher ainda sofre de falta de valorização social, econômica, política e identitária.
A exemplo disto temos a disparidade do salário pago aos homens em relação as mulheres
que chega a ser de 62,5 % maior que ao pago para mulheres.
O Brasil, cujo eleitorado é formado por 52% (cinquenta e dois por cento) de mulheres,
ocupa a pífia colocação 141ª do ranking da ONU que avalia a participação de mulheres
na política, num universo de 188 países.
Contabiliza-se que uma mulher morre a cada duas no Brasil. Quase metade desses
homicídios são dolosos praticados em violência doméstica ou familiar, em decorrência
da condição de ser mulher e por meio do uso de armas de fogo, números que coloca o
país em 5º lugar no ranking mundial dos países que mais matam mulheres.
É por estes e outros dados que concluímos que a importância de se aprender sobre a vida
e luta de mulheres antepassadas, como forma de reconhecimento da estrutura social na
qual estamos inseridos e como instrumento no avanço da conquista de direitos.
O movimento feminista é de suma importância e tem deixado sua marca ao longo da
história através de suas conquistas. Temos um longo caminho a percorrer, batalhas a
enfrentar e muito pouco a se comemorar.
É importante que, mesmo aos poucos, derrubemos a barreira do machismo e do
patriarcado inserido em nossa sociedade e criação. Não se trata de uma luta contra homens
e sim uma luta por respeito, direitos e liberdade.
Desejo a todas as mulheres dias mais livres, sem medos, angustias ou injustiças.
1 Este texto foi baseado em uma série de 04 artigos de autoria de Veronica Homsi Consolim é analista
jurídica da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado de São Paulo.
Publicado no site http://www.justificando.com/, acessado em 12/03/2019.
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OAB DE ARARAQUARA VAI PARTICIPAR DO 
CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL

Graças aos esforços 
dos Advogados e Advo-
gadas o time de futebol 
da OAB de Araraquara 
vai participar do Cam-
peonato Estadual.

Já temos o campo 
para os jogos em casa, 
o ônibus para os jogos 
fora, os uniformes de 
passeio e jogo comple-
tos e a estrutura para 
confraternização com 
os times adversários.

A conquista foi a 
união de toda a classe 
em prol do bem comum.


