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PALAVRA DO PRESIDENTE
Cidadania 

A Constituição Federal 
de 1.988 conferiu novos di-
reitos aos cidadãos e am-
pliou o alcance da cidadania 
em relação aos Diplomas 
Constitucionais anteriores. 
O conceito de cidadania fora 
se desenvolvendo de acordo 
com cada época e o contexto 
sócio-econômico e cultural 
de cada civilização.

Em algumas civilizações 
teve seu significado bem ex-
pressivo como fora o caso 
da civilização greco-romana, 
mas em contrapartida com o 
desaparecimento dessa socie-
dade, a cidadania passara a ser 
vista de forma restrita a partir 
do século XI na Atenas antiga, 
onde era considerado cidadão 
apenas aquele homem livre 

que, participava das decisões 
políticas dos governos das ci-
dades, ou seja, eram excluídos 
os artesões, os comerciantes, os 
estrangeiros e as mulheres que, 
não tinham direitos políticos 
por não terem posses.

Já no Estado Liberal, os 
autores, como acerba com 
perfeito acuide Jaime Pinsky 
já não mais estava concate-
na a cidadania aos direitos 
políticos e sim ao direito de 
igualdade. Esse direito de 
igualdade começara a surgir, 
logo após a pregação do 
evangelho cristão do Após-
tolo Paulo, que, salientava 
não haver nem judeu nem 
grego, nem escravo nem ho-
mem livre, nem homem nem 
mulher, pois todos eram um 

só em Jesus Cristo. Nesse 
compasso, dava-se início a 
uma nova fase, deixando-se 
para trás o engodo dos funda-
mentos do mundo antigo em 
que, o cidadão era submisso 
ao grupo social. 

Mas, a Carta Federativa 
do Brasil demonstrou que, os 
direitos políticos não assegu-
ram, por si só a democracia 
sem entrelaçar os direitos so-
ciais, aqueles que, garantem a 
participação do indivíduo na 
propriedade coletiva (o di-
reito: à saúde, à educação, ao 
desporto, ao lazer etc.), logo 
a cidadania plena é atingida 
com o conjunto de direitos 
civis, políticos e sociais.

A cidadania nos dias atu-
ais pode ser caracterizada 

por qualquer manifestação 
cotidiana que, implique o 
reconhecimento da uma res-
ponsabilidade e consciência 
coletiva. Como por exemplo, 
exercer a cidadania pode 
ocorrer, quando alguém no 
dia de eleição vai votar em 
um candidato, ou vai até uma 
repartição pública reivindicar 
algo, ou ainda, quando livre-
mente manifeste a sua opinião 
seja favorável ou contrária a 
de outro indivíduo.

Em suma cidadania ho-
diernamente, é o exercício 
regular de direitos conferi-
dos ao cidadão pela Cons-
tituição, podendo participar 
politicamente nas decisões 
do grupo social em prol da 
coletividade.

No dia 11 de novembro aconteceu a 
Solenidade do Dia Municipal de Defesa 
das Prerrogativas da Advocacia Arara-
quarense. O evento foi instituído pela 
Lei Municipal nº 8.176/2014 de autoria 
do Vereador João Farias.

A Celebração visa comemorar e 
proteger as prerrogativas da Advocacia 
para o exercício da sua função.

 Estiveram presentes o Presidente 
da Câmara Municipal de Araraquara, 
Vereador Tenente Santana; o Presidente 
da 5ª Subseção da OAB de Araraquara, 
Drº Tiago Romano; o Diretor Tesoureiro 
da 5ª Subseção da OAB de Araraquara 
Drº Felipe José Maurício de Oliveira; O 
Ex-presidente da OAB de Araraquara, Dr° 
João Milani Veiga; o Procurador Geral do 
Município, Drº Rodrigo Cutiggi,  a Membro 
da Comissão de Prerrogativas da OAB de 
Araraquara, Dra Lívia Campos Leite e o 
homenageado da noite, Drº Jamil Gon-

çalves do Nascimento e seus familiares 
e demais autoridades a Advocacia de 
Araraquara e convidados.

O Advogado homenageado foi o 
Drº Jamil Gonçalves do Nascimento, 
Ex-presidente da 5ª Subseção da OAB de 
Araraquara e Ex-conselheiro da OABSP.

O Presidente da OAB de Araraquara 
disse “as prerrogativas profissionais não 
são privilégios da Advocacia e sim ga-
rantias de que a atividade constitucional 
da Advocacia poderá ser exercida com 
independência e imparcialidade, garan-
tindo-se com isso a defesa do cidadão 
e do Estado Democrático de Direito. E o 
Ex-presidente Drº Jamil representa com 
peculiaridade a Advocacia que defende 
as prerrogativas, sendo um ícone na 
defesa das prerrogativas Advocatícias”. 

O Presidente Tiago ainda lembrou 
que esse ano foi aprovado a lei crimina-
lizando a violação de prerrogativas.

SOLENIDADE DO DIA MUNICIPAL DE DEFESA DAS PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA
 ARARAQUARENSE E HOMENAGEM AO DRº JAMIL GONÇALVES DO NASCIMENTO
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Nos dias 07, 08, 09 e 
10 de novembro ocorreu o 
39º Colégio de Presidentes 
de Subseções da OAB São 
Paulo, em Atibaia. O tema 
central do encontro trabalhou 
as relações entre os eixos 
“Democracia, Garantias Insti-
tucionais, Mercado de Traba-
lho e Tecnologia”. O evento 
reuniu dirigentes de Ordem 
das 240 Subseções do Estado, 
da Secional, da Caixa de As-
sistência dos Advogados de 
São Paulo, bem como Con-
selheiros Estaduais e Federais 
e Presidentes das Comissões 
temáticas da Instituição.

Dividido em dez grandes 

painéis, tribuna livre e outras 
atividades, o Colégio a partir 
das amplas discussões dos 
presentes, extraiu propostas 
para a elaboração da Carta de 
Atibaia, documento que irá 
nortear as ações da entidade 
em defesa das prerrogativas 
da classe, sempre em busca 
de uma sociedade justa.

A agenda de atividades 
obedeceu a pauta com os 
seguintes painéis: “Ética e 
democracia em tempos de 
tecnologia”, “Pluralidade: 
respeito aos direitos e garan-
tias fundamentais”, “ESA: 
aprimoramento profissional 
e o legado do conhecimento”, 

“A indispensabilidade da Ad-
vocacia”, “Prerrogativas da 
Advocacia como instrumento 
de defesa da cidadania”, “A 
representatividade feminina e 
o fortalecimento das garantias 
institucionais”, “Democra-
cia, garantias institucionais, 
mercado de trabalho e tec-
nologia”, “Valorização da 
Advocacia, tecnologia e o 
exercício da cidadania” e 
“Políticas inclusivas para a 
Jovem Advocacia”. Os tra-
balhos finalizaram com o úl-
timo painel, “CAASP: gestão 
participativa, austeridade e 
eficiência”, seguido da sessão 
“Tribuna livre” e da “Leitura 

da Carta de Atibaia 2019”.
O Presidente da 5ª Subse-

ção da OAB de Araraquara, 
Drº Tiago Romano participou 
de todos os painéis represen-
tando a OAB de Araraquara. 
Para Tiago Romano “foi um 
momento de muito trabalho 
e aprendizado para melhor 
gerir a Subseção, bem como 
oportunidade única para le-
var demandas da Subseção 
as Diretorias da OABSP e 
CAASP. Mas o principal de 
tudo foi poder participar ten-
do voz ativa nos rumos que a 
OAB irá tomar na defesa da 
Advocacia e da Cidadania”.

O Presidente da OAB de 

Araraquara Drº Tiago Romano 
desde o início da Gestão foi 
convidado e integrar o Colé-
gio de Presidentes do Centro 
Norte Paulista que assim como 
outros colégios são órgãos le-
gitimados a reunir-se, orientar 
e propor medidas a Secional 
paulista da OAB e a Diretoria 
da CAASP, bem como adotar 
medidas que visem garantir a 
Cidadania e o Estado Demo-
crático de Direito.

A carta de Atibaia pode ser 
lida na íntegra no endereço: 
http://www.oabsp.org.br/no-
ticias/2019/11/39o-colegio-
de-presidentes-de-subsecoes-
da-oab-sao-paulo.13299

OAB de Araraquara participa do 39º Colégio de 
Presidentes de Subseções da OAB São Paulo

O Daae, em parceria com a Comissão 
da “OAB vai à escola” - 5ª Subseção da Or-
dem dos Advogados do Brasil – Araraquara, 
inaugurou espaço para leitura, neste domingo 
(24/11), às 15h, na praça da Fonte Luminosa.

 O espaço conta com uma Geladeirote-
ca, onde poderão ser encontrados livros de 
diversos gêneros e gibis, além de um banco 
para que adultos e crianças possam sentar-
se para o momento da leitura.

 Pensando na difusão de conhecimento 

e cultura e nas condições atuais da socie-
dade, com o uso excessivo de celulares, 
internet, televisão, videogames e outros, 
a Comissão elaborou o projeto “Direito de 
Ler”. “O projeto tem o objetivo de incentivar 
a leitura comunitária para compor pontos de 
leitura para ao público em geral, facilitando 
o contato da população com o conhecimento 
e a cultura e contribuindo de modo efetivo 
para a democratização do acesso de leitura”, 
explicou Carla Priscila Lozano, presidente 

da Comissão. 
 Para tanto, a proposta é disseminar pon-

tos de leitura pela cidade, em locais públicos 
e de fácil acesso. 

 Desse modo, a Comissão procurou o 
Daae, que já conta com uma bibliotecária, 
um acervo de livros doados por servidores 
e obras encontradas na coleta seletiva e 
grande experiência em projetos de leitura e 
parcerias com instituições como o Sesi de 
Araraquara (Caixa de Cultura).

DAAE E OAB INAUGURAM ESPAÇO PARA LEITURA
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A Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB de Araraquara, presidi-
da pela Drª Carolina Galvão está participando em peso no referido Conselho.

A OAB de Araraquara tem 
assento no Conselho de 

Proteção Animal do Município 
de Araraquara

Presidente da 5° Subseção da OAB de Araraquara Dr° Tiago Romano, Presidente da Comissão de 
Proteção Animal da OAB de Araraquara Dra. Carol Galvão entregando as rações arrecadadas durante a 
palestra de direito animal na OAB de Araraquara as protetoras de animais Sra. Bete Peixoto e Verônica.

Doação das raçoes arrecadadas

Sábado foi dia de mais uma 
aula do curso preparatório 

de estágios da OAB de 
Araraquara da Comissão da 

OAB Vai à Faculdade.
 Tema: processo civil
 Professora: Dra. Giulia Negrini

Campanha de Doação de Sangue 
da Advocacia de Araraquara

A Diretoria da OAB de Araraquara e o Hemonúcleo Regional de Arara-
quara da Unesp realizaram durante a semana 21 à 25 de outubro a OAB de 
Araraquara a Campanha de Doação de Sangue da Advocacia de Araraquara.
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A Diretoria da OAB de Araraquara participou da 6ª Conferência Regional da Advocacia, ocorrida dia 29 de novembro em Des-
calvado.  Na ocasião o Presidente Drº Tiago Romano e seus Diretores foram Homenageados pela Diretoria da Secional Paulista 

PELO INESTIMÁVEL TRABALHO E RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS À ADVOCACIA PAULISTA.

A Diretoria da OAB de Araraquara participou da 
6ª Conferência Regional da Advocacia e recebe 

Homenagem pelos relevantes serviços prestados



6 Janeiro de 2020OAB ARARAQUARA

Na noite da última segunda-
feira, 18, a Comissão de Combate à 
Discriminação Racial da OAB, repre-
sentada pela Dra. Gislaine Soares e 
pelo Dr. Claudio Claudino, prestigiou 
mais uma edição do Prêmio Zumbi 
Dos Palmares e este ano entregue à 
PROFESSORA MARIA APARECIDA 
ALVES. 

O Decreto Legislativo nº 570, de 
17 de novembro de 2004, de autoria 
da Mesa Diretora da Câmara Muni-
cipal de Araraquara, criou o “Prêmio 
Zumbi dos Palmares” mediante a 
escolha pela maioria dos integrantes 
do Conselho Municipal de Combate 
à Discriminação e ao Racismo de 
Araraquara (COMCEDIR). O Prêmio 
Zumbi dos Palmares tem o objetivo 
de: 

I – Reconhecer e valorizar o 

trabalho de pessoas e entidades que 
lutam pela defesa dos direitos dos 
negros e negras e pelo combate ao 
racismo e preconceito étnico-racial;

II – Incentivar ações da socie-
dade civil em defesa dos direitos 
humanos e pela igualdade racial;

III – Firmar o compromisso do 
Legislativo municipal araraquarense 
na defesa dos direitos dos negros 
e negras e na busca de igualdade 
étnico-racial.

A professora Maria Aparecida 
Alves, foi premiada em razão do reco-
nhecimento de sua trajetória de luta 
no combate à discriminação racial na 
cidade de Araraquara e também pelo 
trabalho permanente na defesa dos 
direitos da comunidade negra e da 
igualdade de oportunidades. 

COMISSÃO DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO RACIAL 
PRESTIGIA SOLENIDADE DA 15ª EDIÇÃO DO PRÊMIO 

ZUMBI DOS PALMARES NA CÂMARA MUNICIPAL 

Dando início as atividades re-
ferentes ao Mês da Consciência 
Negra, a Comissão de Combate à 
Discriminação Racial da 5ª Subseção 
da OAB Araraquara realizou nesta 
segunda-feira (11) um ato de entrega 
da Cartilha de Injúria Racial produzi-
da pela Coordenadoria Executiva de 
Políticas de Promoção da Igualdade 
do município de Araraquara.

O ato registra o marco inicial 
das ações que serão realizadas 
pela Comissão ao longo do mês 
de Novembro, com o objetivo de 
ampliar as discussões de combate 
ao racismo perante a sociedade e 
também na Ordem dos Advogados 
de Araraquara.

Participaram do ato Luiz Fer-

nando Costa Andrade (Coordenador 
Executivo de Políticas de Promoção 
da Igualdade e Gestor do Centro de 
Referência Afro), Dra. Nayara Costa, 
Dra. Gislaine Soares e Dr. Cláudio 
Claudino (membros da Comissão 
de Combate à Discriminação Racial) 
e Dr. Tiago Romano (Presidente da 
OAB Araraquara) o qual recebeu 
os exemplares da cartilha que será 
distribuída aos colegas advogados 
física e digitalmente.

A cartilha pode ser acessada em 
pdf no site da Prefeitura de Arara-
quara no endereço: http://www.arara-
quara.sp.gov.br/governo/secretarias/
planejamento-paticipacao-popular/
GUIAMUNICIPALSOBREINJRIARA-
CIAL_compressed.pdf/view

COMISSÃO DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO 
RACIAL DA OAB DE ARARAQUARA
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Terceira Guerra Mundial?! ENTENDA! 

Ruan Carlos de Méia

Quando falamos em geopolítica, há 
uma grande complexidade no tema, e é 
muito engraçado vermos por aí, pessoas 
tratando desse tema, como se fosse algo 
absolutamente fácil. 

Pelo contrário, é um tema muito 
complexo, e muito difícil de ser deba-
tido, pois envolve questões históricas e 
culturais e basicamente você precisa ter 
uma análise de quem convive naquele 
determinado ambiente. 

O grande erro dos ocidentais, e eu me 
incluo nisso, pois pertenço ao ocidente, 
é querer analisar o oriente, com a cabeça 
de uma pessoa do ocidente, você não 
vai conseguir entender, pois vai olhar 
para determinadas coisas e achar que é 
bizarro, terrorismo, extremismo e etc.

Na cabeça de quem é do oriente, tem 
certas coisas que são absolutamente nor-
mais, a título de exemplo, quando uma 
mulher é morta a pedradas, por conta de 
um adultério, no qual em determinados 
países do oriente isso é permitido (não 
sei exatamente se esses países já aboliram 
essa prática), mas é um bom exemplo, para 
ser dado aqui em se tratando de cultura.

Como não sou um grande conhecedor 
desses países do oriente, não me parece 
muito claro, pois não há ainda de forma 
documental, ou razões para que o Donald 
John Trump assassinasse pessoas, como 
por exemplo, os terroristas, na visão de 
Trump, no caso específico, o general.

Quando falamos em assassinar 
pessoas, quer você queira, quer não, 
independentemente de ser uma pessoa 
boa ou não, no direito, a morte, é a últi-
ma ratio, a última coisa a ser feita, mas 
não vou condenar a atitude do Trump, 
pois só ele deve saber se aquele era o 
momento certo para agir daquela forma.

Por ser um assunto muito complexo, 
vou tentar mostrar um pouco do que 
anda acontecendo, porém, primeiramen-
te, precisamos saber o que aconteceu no 
começo do século passado, século XX. 

No início dos anos 1900, antes da 
primeira guerra mundial, na região do 
oriente médio existia várias tribos espa-
lhadas. A consequência mais conhecida, 
após a primeira guerra mundial é que a 
Alemanha ficou completamente destru-
ída o que inclusive fomentou o início da 
segunda guerra mundial.

Ocorre que, houve também outra bri-
ga, que a gente estuda pouco na escola, 
inclusive eu, só fui saber disso, esse ano, 
que é a briga do oriente médio, no qual 
a Tribo Al Saud se destacou, e se tornou 
a Arábia Saudita.  

Logo depois da primeira guerra 
mundial, essa tribo Al Saud, que é um 
território gigante, os EUA começaram 
a se aproximar dela, querendo comprar 
petróleo e ser amigo dela para fortale-
cer seu comércio e o Irã começou a ser 
atacado pela Rússia e pela Inglaterra. 

Em 1951, Mohammad Mosaddegh, 
ele era nacionalista nato, e dizia que 
o petróleo era do Irã e que ninguém 
mais podia pegar, e tinha que deixar o 
petróleo dentro do Irã e estava pouco se 
importando para o ocidente. 

Em 1953, a Arábia Saudita, com o 
apoio dos EUA, pensaram que por ser o 
Mosaddegh muito radical ele iria tirar todo 
o petróleo deles, e então, decidiram derru-
bar o Mosaddegh, sendo que conseguiram, 
e entrou o Xá Mohammad Reza Pahlevi 
em seu lugar, e com isso se instaurou uma 
monarquia com o apoio dos com Sauditas 
e com apoio dos EUA, que estavam inte-
ressados no petróleo deles. 

Então a Arábia Saudita e o Irã, 
adotaram políticas mais próximas do 
pró-ocidente, tiveram um maior comér-
cio, e então depois de 30 anos, em 1979, 
ocorreu a revolução Iraniana, eles não 
se importavam mais com o ocidente e 
assumiram o Xiismo e instauraram a Re-
pública Islâmica, com isso foi ao poder 
o Ayatollah Khomeini, líder supremo 
da região do irã, começando então uma 
guerra fria, contra o Irã, Arábia Saudita, 
Iraque, Kuwait, e etc. 

Com isso o EUA, começou a vender 
armas para Arábia Saudita por medo de 
perderem o petróleo, chegou ao ponto 
que a tensão estava tão grande que eles 
decidiram bloquear o negócio do Irã, 
bloqueando toda entrada e saída de 
navios do Irã que acabou ficando enfra-
quecido e decidiu reagir e bloquear os 
navios deles também. 

A economia dos EUA foi atingida, su-
bindo o valor do combustível e nessa época 
o presidente dos EUA era Ronald Wilson 
Reagan, que tomou a decisão de não deixar 
que sua economia fosse abalada, para isso, 
foi até o Golfo Pérsico e passou a escoltar 

os navios da Arábia Saudita para poderem 
continuar com seu comércio de petróleo, o 
que por óbvio não deu certo. 

Imaginem, um navio Saudita passan-
do, os Iranianos querendo atacar e os 
EUA não deixando os Sauditas serem 
atacados, óbvio que não ia dar certo e 
nos anos 1980, um navio dos EUA foi 
atacado e os EUA contra-atacou e der-
rubaram um avião do Irã, diante de ta-
manha tensão, decidiram parar de brigar. 

Após isso, foi criado a Força Quds no 
Irã, que nada mais é do que uma Unida-
de Especial do Exército dos Guardiões 
da Revolução Islâmica do Irã, os caras 
são terroristas natos, eles coordenam 
todos os piores ataques desumanos.

Já em 2011, Barack Obama, com 
medo de ataques nucleares, começou 
a bloquear os navios novamente, até 
que decidiram sentar e fazer um acordo 
nuclear, no qual foi solicitado ao Irã que 
parasse com as pesquisas nucleares e os 
EUA iria parar de embargar os navios 
dos Iranianos, isso perto de 2015 e a 
economia do Irã voltou a crescer.

Em 2016, Trump foi eleito e não gos-
tou desse acordo, taxando-o de porcaria, 
pois ao seu ver, continuaria sob possí-
veis ataques nucleares, e alegava que a 
economia do Irã continuava crescendo 
absurdamente, e em 2018 Trump decidiu 
encerrar o acordo, e considerou a guarda 
revolucionária do Irã, uma organização 
terrorista e voltou a embargar todo mun-
do. E com isso o Irã, começou a atacar 
os navios, Noruegueses, Japoneses e 
Britânicos, que estavam ali naquela re-
gião, e começou a apresentar mísseis de 
longo alcance e mais estudos com urano, 
o que preocupou novamente os EUA.

As milícias Iranianas foram até 
Arábia Saudita e atacaram os oleodutos 
deles, e com isso 30 foguetes atingiram 
a base do Irã, nos EUA, e matou um 
empreiteiro americano e feriu outros 4.

Depois disso um drone americano 
que havia sido derrubado no ano pas-
sado, salvo engano em junho de 2019, 
pela Guarda Revolucionária do Irã, a 
tensão só aumentava, sendo que um 
novo drone recentemente matou o líder 
da guarda revolucionaria do Irã, e o Irã 
prometeu vingança. 

O problema é, desde o início dessa 
guerra fria, nos anos 1950, que começou 
a guerra entre os EUA e a União Sovi-
ética, ali no oriente médio já era uma 
posição decisiva dos dois, porque os 
americanos tinham medo dessa União 
Soviética, desse ocidente apoiar o Irã 
nessa revolução Islâmica e acabar com 
o comércio que a Arábia Saudita tem 
de petróleo, então há anos existe essa 

tensão internacional de fato.
Sendo assim, houve um ataque 

anterior, por parte do Irã, tanto na em-
baixada americana, e um assassinato de 
um empreiteiro americano, por conta 
do petróleo. 

Então teoricamente, havia um “mo-
tivo”, mas também não se sabe se era 
somente esse motivo, não se sabe se o 
Pentágono já tinha alertado, ou se algu-
ma outra agência de investigação tinha 
apontado para o Trump algum possível 
ataque do irã, ou de algum outro país, 
contra os EUA num ato terrorista.

Sobre a “Terceira Guerra Mundial”, 
ela pode ocorrer?

NÃO.
Analisando os países que possivel-

mente tem um poderio bélico, que possa 
fazer frente aos EUA, que tomariam as 
dores do Irã, acho improvável hoje, mo-
vimentar milhões de soldados, e bilhões 
em dinheiro para se realizar uma guerra. 

O Brasil, por intermédio do Bolsona-
ro, segundo a nossa Constituição, pode 
entrar na guerra?

A Constituição Federal dispõe que 
(grifei):

Artigo 84. Compete privativamente 
ao Presidente da República:

(...)
XIX - declarar guerra, no caso de 

agressão estrangeira, autorizado pelo 
Congresso Nacional ou referendado por 
ele, quando ocorrida no intervalo das 
sessões legislativas, e, nas mesmas con-
dições, decretar, total ou parcialmente, 
a mobilização nacional; 

Muitos já estão dizendo que nosso 
Presidente, já está declarando, que se 
houver alguma empreitada dos EUA 
contra o Irã, ele vai se posicionar contra 
ou a favor e etc; não me parece uma 
postura adequada, e se isso se tornar 
uma guerra civil, pois a Constituição 
Federal, não diz se é guerra civil ou 
não, se é uma guerra em outro lugar, 
civil, ou não, ou esses atos isolados de 
terrorismo, que eu acho que vai aconte-
cer, mas no próprio oriente médio, para 
com os americanos que lá estão, ou aos 
apoiadores dos EUA. 

Me parece que até o momento a pos-
tura do Brasil, que é de ficar observando, 
como é a função de um estadista, não se 
posicionando, pois para se posicionar, 
no meio dessa briga que pode ou não 
ocasionar uma guerra, ou uma guerra 
civil, que ao meu ver essa sim é possível, 
precisaria de uma autorização ou refe-
rendo do congresso nacional, ou seja, 
não é um ato unilateral do Presidente, 
mas feito por duas mãos, poder execu-
tivo e legislativo. 
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Rua São Bento, 1441
(16) 3010-1888

Roupas Importadas e Nacionais  
para crianças de 0 a 16 anos

O seu melhor almoço de domingo !

A Vice-presidente da 5° Subseção da OAB de Araraquara Drª Clara Alvarenga presidiu na data de 21 de outubro com imensa 
alegria em nosso Auditório a Apresentação do Projeto Encontros: Inteligência Emocional e Relações Familiares. 

 Agradecemos a presença dos Expositores, da População, dos Advogados, dos Juízes e Serventuários da Justiça.

Apresentação do Projeto 
Encontros: Inteligência 

Emocional e Relações Familiares 

Aulão de direito previdenciário  da Professora Maria 
Antônia no Curso de formação de Estagiários da OAB de 

Araraquara no dia 19 de outubro de 2.019.

A Assembleia Estrelas de Isis nº 32 da ordem internacional do arco-íris para 
Meninas realizou no dia 20 de outubro, na escola industrial o CORTE SOLIDÁRIO, 
com a participação de profissionais iluminados que fizeram o corte para confecção 
de perucas para quem está em tratamento de Câncer. 

OAB de Araraquara apoiou a 
campanha de doação de cabelo para 

confecção de perucas para quem está 
em tratamento de Câncer.

A Comissão da Jovem Advocacia 
inicia neste mês de Agosto em comemo-
ração ao dia do advogado e advogada, 
atendimentos à jovem advocacia visan-
do dar suporte aos colegas da profissão 
e iniciantes na carreira, podendo assim 
orientá-los nos dilemas diários, respei-
tando os seguintes critérios:

1. Quem pode ser atendido?
Jovens advogados e advogadas 

inscritos nos quadros da Ordem no 
máximo 5 anos.

2. O atendimento é pago?

Este atendimento é gratuito
3. Como faço para realizar o agen-

damento?
Os atendimento são pré-agendados 

junto à OAB. 
Telefone: 3336-0703
4. Como funciona?
Trata-se de consultoria não vincu-

lativa, apenas um auxílio para lidar com 
os casos concretos

Estamos à disposição 
Entre em contato e agende seu 

horário.

Comissão da Jovem Advocacia de Araraquara: 
suporte jurídico a jovem advocacia. 
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ENTREGA DE CARTEIRAS

Amanda Ventura Ceranto, recebe a carteira definitiva de advogada 
das mãos do tesoureiro da OAB, Felipe Oliveira

Lais Maria Posseti, recebe a carteira de advogada, das mãos de 
sua madrinha, Maria José Sanches e da vice presidente da OAB, 
Clara Alvarenga

Rosemeire da Silva Bergara, recebe a carteira de advogada das mãos 
de seu padrinho Guilherme Bergara, dos filhos e do advogado Hebert

Gabriela Losnak Benedicto, recebe a carteira de advogada, das 
mãos de sua madrinha, Eva Aparecida Soares e do presidente da 
OAB, Tiago Romano

Mariana Branco, recebe a carteira de advogada, das mãos de sua 
madrinha, Sueli Branco e da advogada, Maria José Sanches

Thiago de Souza, recebe a carteira definitiva de advogado das mãos 
de sua madrinha, Bete de Souza e da vice presidente da OAB, Clara 
Alvarenga

Juliana Cristina Bonfim, recebe a carteira de estagiario das mãos de 
seu padrinho, José Ilton Gomes e do advogado Hebert

Natalia Caroline Carvalho, recebe a carteira definitiva de advogada 
das mãos de sua madrinha Natalia Falconi e do presidente da OAB, 
Tiago Romano

Vinicius Kaue Lima de Melo, recebe a carteira definitiva de advoga-
dos das mãos de sua madrinha, Renata Marasca e do tesoureiro da 
OAB, Felipe Oliveira
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ENTREGA DOS QUITES ARRECADADOS 
PELA OAB DE ARARAQUARA - Campanha 

“Seja o Papai Noel de uma Criança Carente”
Na noite do dia 06 de de-

zembro a Diretoria da OAB de 
Araraquara e as Comissões de 
Infância e Juventude e OAB Vai 
à Escola fizeram a entrega dos 
quites doados às crianças.

 Foi uma centena de crianças 
e adolescentes do Instituto Euri-
pedes presenteadas.

 Tudo teve início no dia 18 de 
Novembro com o Lançamento 
da Campanha “Seja o Papai 
Noel de uma Criança Carente”.

 A campanha foi Idealizada 
pelas Comissões de Infância e 

Juventude e OAB vai à Escola 
da 5ª Subseção de Araraquara.

 O principal objetivo foi 
arrecadação de presentes para 
crianças do Centro Espírita Eu-
rípedes Barsanulfo!!

 A Advocacia e a Sociedade 
Civil abraçaram a causa e os 
valorosos colaboradores se diri-
giram até a Casa da Advocacia 
e Cidadania de Araraquara e 
escolheram uma entre as carti-
nhas disponíveis e compraram 
os itens dispostos nela descritos, 
entre eles: camiseta, calça, cal-

çado e um brinquedo.
 Posteriormente os itens foram 

entregues embrulhados em um úni-
co saco com a cartinha grampeada.

 Em pouquíssimos dias as 
cartinhas acabaram e todos 
efetuaram a compra dos quites.

 O Presidente da OAB de 
Araraquara agradeceu a todos e 
a todas que colaboraram princi-
palmente as Comissões envol-
vidas e disse se sentir satisfeito 
por poder ter colaborado com a 
alegria de algumas crianças e 
adolescentes.

Nossa Presidente da Comissão de Proteção Animal 
é eleita Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE 

PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS
A Diretoria da 5ª Subseção 

da OAB de Araraquara comu-
nica com grande orgulho que a 
Presidente da Comissão de Pro-
teção Animal da Subseção Drª 
Carol Galvão foi eleita a Presi-
dente do Conselho Municipal 
de Proteção e Defesa Animal 
do Município de Araraquara 

para o triênio 2019/2021.
A OAB de Araraquara 

tem uma cadeira no referido 
Conselho e é ocupada pela 
indicação da Diretoria pela 
referida Advogada.

O Presidente da OAB 
de Araraquara Drº Tiago 
Romano, disse que a eleição 

da Drª Carol apenas vem 
confirmar sua competência 
na militância da proteção 
animal, bem como mostrar 
a força institucional que a 
Ordem dos Advogados do 
Brasil tem na Sociedade 
Civil, cumprindo seu papel 
institucional.

No dia 29 de setembro a Comissão de Defesa Animal da 
OAB de Araraquara participou da 1ª Caominhada.



11Janeiro de 2020 OAB ARARAQUARA

Parabéns ao Diretor Fe-
lipe Oliveira, aos Membros 
da Comissão da OAB Vai à 
Universidade da 5° Subseção 
de Araraquara, Dr° George 
Fernando Lopes Vieira, Giulia 
Negrini, Camila Claudino, 
Natalia Freitas e Lucas Varela.

Hoje a aula foi de direito 

penal com a Professora Daya-
ne Fanti, graduada(UNESP), 
especialista(EPD) e mestre 
em direito Penal(USP). Ad-
vogada e Procuradora.

A Professora tratou  os 
principais pontos de Direito 
Penal e na segunda etapa dis-
cutiu alguns casos práticos.

No sábado dia 28 de setembro ocorreu mais uma aula do Curso
de Formação de Estagiários e Estagiárias da OAB de Araraquara

A Advogada e Presidente da Comis-
são de Defesa das Pessoas Portadoras 
de Deficiências da OAB de Araraquara 
Drª Ana Paula Novaes ocupou a Tribuna 
da Câmara Municipal de Araraquara 
no dia 1º de outubro durante a 126ª 
Sessão Ordinária da Casa de Leis para 
abordar o tema “Setembro Verde” que 
visa conscientizar e garantir os direitos 
das pessoas portadoras de deficiências.

Presidente da Comissão de Defesa das 
Pessoas Portadoras de Deficiências da OAB 
de Araraquara Drª Ana Paula Novaes ocupa 

Tribuna da Câmara Municipal

Comitiva de Araraquara se reúne com Juíza 
Auxiliar do Anexo de Violência Doméstica do Foro 

da Comarca de Ribeirão Preto
No dia 14 de setembro o Presi-

dente da OAB de Araraquara Drº Tia-
go Romano esteve juntamente com 
Membros do Mandato da Deputada 
Estadual Drª Márcia Lia e as Repre-
sentantes do Centro de Referência da 
Mulher do Município de Araraquara 
em reunião com a Juíza Auxiliar do 
Anexo de Violência Doméstica do 
Foro da Comarca de Ribeirão Preto.

 A pauta da visita foi fazer um 
intercâmbio para pode estruturar o 
Anexo de Violência Doméstica do 
Foro da Comarca de Araraquara 
que será inaugurado em breve. A 
Corregedoria do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo já deferiu o 
Anexo para Araraquara.

 A visita foi muito produtiva e 
todos puderam ter ciência e conhe-
cimento das rotinas e funcionamento 
do Anexo que vive uma rotina total-
mente diverso de um Ofício de Justiça 
comum.

ENCONTRO COM 
O PRESIDENTE

No dia 16 de outubro o Pre-
sidente da 5ª Subseção da OAB 
de Araraquara Drº Tiago Romano 
e o Tesoureiro da Subseção Drº 
Felipe José Maurício de Oliveira 
se reuniram no Gabinete da 
Presidência da OAB/SP com 
o Presidente da OAB Drº Caio 
Augusto Silva dos Santos para 
tratar de assuntos de interesse 
da Advocacia araraquarense.

A reunião foi muito produtiva e 
rendeu excelentes frutos.

O Advogado Drº Fernando 
Passos também acompanhou a 
reunião de trabalho entre a Sub-
seção de Araraquara e a Secional 
paulista.

Na manhã da quarta-feira dia 25 de setembro a Diretoria da OAB de Araraquara 
se reuniu com os membros da Comissão de Convênios da Subseção para tratar 
da pauta de atividades da comissão

No dia 29 de novembro os Colaboradores Valter 
Ferreira Junior e Simone Cristina Solcia Manini 

participaram do Treinamento Presencial intitulado 
“Reciclagem das Normas Gerais  e Procedimentos da 

OAB/SP” ministrado na Subseção de Descalvado.

Segundo o Presidente Tiago Romano 
o curso visa capacitar os colaboradores 
para que estejam sempre atualizados 
e preparados para exercer sua função 
junto a OAB, seja na tesouraria, recursos 
humanos, rotinas administrativas, atendi-
mento à Advocacia e a Sociedade Civil etc. 

Segundo Romano os colaboradores citados 
agora serão os multiplicadores do conteúdo 
aprendido a toda a Subseção. Por fim, o 
Presidente Tiago e a Diretoria elogiaram 
todos os Colaboradores pela dedicação e 
zelo pelo qual desempenharam as funções 
a que lhes foram atribuídas no ano de 2.019.
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A OAB DE ARARAQUARA PARTICIPA DAS 
CORREIÇÕES E INSPEÇÕES JUDICIAIS

A Diretoria e a Comissão 
de Relacionamento entre o 
Fórum Federal e Estadual da 
OAB de Araraquara/SP estão 
acompanharam as inspeções 
e correições nos Ofícios Ju-
diciais do Foro da Comarca 
de Araraquara.

 Qualquer sugestão, re-
clamação ou apontamento 
pode ser feitos à Diretoria 
ou Comissão para o devido 
e regular encaminhamento.

CORREIÇÃO VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ARARAQUARA - 28.11.2019

Inspeção Ordinária do Colégio Recursal de Araraquara CORREIÇÃO 1. VARA CÍVEL DE ARARAQUARA CORREIÇÃO - 6ª VARA CÍVEL,

CORREIÇÃO VARA DA INFÂNCIA DA JUVENTUDE E DO IDOSO DE ARARAQUARA
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Reunião da Comissão da 
Jovem Advocacia para traçar 

metas de trabalho.

No dia 13 de novembro a Comissão de Defesa das Pessoas com 
Deficiência da 5° Subseção da OAB de Araraquara realizou o  1° 

Ciclo de Palestras Vida, Direito e Inclusão. Palestrantes: Dra 
Adriana Telles, Dra Juliana Izar e Marieli.

 Parabéns a todos os 
membros, pela dedicação 
e esforço, em especial à 
Presidente Dra. Márcia 
Iamada, pela condução 
dos trabalhos.

 O Tribunal de Ética é 
responsável pela profilaxia 
da advocacia, corrigindo 
rumos visando garantir 
a transparência, ética e 
legalidade.

Diretoria da 5° Subse-
ção da OAB.

Sessão da 8° Turma - Tribunal 
de Ética e Disciplina.
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Nossa Colaboradora da 5° 
Subseção da OAB de Arara-
quara Tácia Garcia disputou 
no  dia 14 de setembro a 
Primeira Corrida OAB São 
Carlos  na modalidade 10km 
e obteve a 1° colocação por 
idade (30 a  39 anos).

A Diretoria e os Colabora-
dores da OAB de Araraquara 
parabenizam a Colaboradora 
Tácia pela conquista do 1° lu-
gar e principalmente por pra-
ticar e incentivar o esporte.

Colaboradora da 5° Subseção da OAB de 
Araraquara Tácia Garcia obteve a 1° colocação 
por idade na Primeira Corrida OAB São Carlos

OAB Araraquara 
tem assento 
no COMDEF

Posse do COMDEF e a Comissão De Defesa Pessoas 
Deficientes marcou presença. Nossa presidente Ana Paula 
Novaes é uma das conselheiras empossadas hoje, repre-
sentando a OAB Araraquara.

Na data do dia 24 de outubro 
a Diretoria da 5ª Subseção da 
OAB de Araraquara empossou a 
Comissão de Direito Tributário e 
Econômico que contribuirá jun-
tamente com as demais valorosas 
Comissões a Administração da 
Subseção.

Posse da Comissão de Direito 
Tributário e Econômico

No dia 31 de outubro ocorreu na OAB de Araraquara a palestra Lei geral 
de proteção de dados e as novas tecnologias para o direito, ministrada pela 
Advogada Drª Giovanna Aere Alves e Drº Luiz Felipe Maciel.
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Diretores da OAB na Reunião do Colégio de 
Presidentes da Subseção de José Bonifácio

O Presidente Drº Tiago Romano, 
a Vice-Presidente Drª Clara Alva-
renga e o Tesoureiro Drº Felipe de 
Oliveira compareceram no dia 1º 
de novembro de 2.019 a Subseção 
de José Bonifácio para mais uma 
reunião do Colégio de Presidentes 
do Centro Norte Paulista.

 Na pauta foram discutidos inúme-

ros assuntos de interesse da Advocacia 
e diretrizes para o fortalecimento da 
Classe.

 A Reunião foi presidida pelo Pre-
sidente da OAB/SP Drº Caio Augusto e 
contou com a presença do Presidente 
da CAASP Drº  Luiz Davanzo, além de 
Diretores e Presidentes de Subseções 
e Conselheiros Estaduais.

No dia 05 de novembro ocorreu o “Encontro de Enfrentamento e Combate 
à Violência Contra a Mulher - Microagressões e Violência Psicológica: o 

Começo de Tudo” na 5ª Subseção da OAB de Araraquara.
 A Expositora do tema foi a Conselheira Estadual da OAB/SP Drª Fabiana Alves. Após o evento houve uma confraternização dos presentes no evento.

Aula de encerramento do Curso de 
Estagiário e Estagiária da OAB de 

Araraquara.
 A matéria foi Direito Penal proferida pelo Professor Silvio Maciel.

Sucesso total o curso do PJe Cálculo Cidadão - Cálculos 
judiciais, promovido pela Esa Araraquara.

No dia 02 de dezembro teve início 
o Curso do PJe Cálculo Cidadão - Cál-
culos judiciais, promovido pela ESA 
Araraquara.

 O Curso prosseguirá nos dias 03 e 
04 do presente mês.

 O responsável pelo curso é o Pro-
fessor Izildo Inácio de Souza. Advogado. 
Formado na Universidade de Ribeirão 
Preto (UNAERP) em 2007. Vice-Presi-
dente da Comissão de Direito Digital, 
Internet e Tecnologia da OAB Ribeirão 
Preto. Desenvolvedor de estudos e 
pesquisas na área do Direito Eletrônico.

 O Presidente Tiago Romano au-
torizou a formação de mais uma turma 
para janeiro/20 (já esgotada) e outra 
para março (inscrições abertas). Aliás 
está autorizado tantas outras edições 
que se fizerem necessárias para atender 
a Classe da Advocacia.

Dia 18 de dezembro, 
último dia antes do 
recesso de 2.019 a 

Diretoria da OAB de 
Araraquara realizou 

Cerimônia de Entrega 
de Carteiras aos 

novos Advogados e 
Advogadas.

 O Auditório da Subseção estava 
lotado dentre Advogados, Advogadas 

e familiares dos novos Advogados e 
Advogadas.



16 Janeiro de 2020OAB ARARAQUARA

 O tema foi o direito sistêmico e a palestrante que abordou o tema foi a Professora Rafae-
la Cadeu de Souza.  Após a palestra houve um coquetel e sorteio de brindes.

No dia 30 de outubro mais uma 
palestra com a Casa da Advocacia 
e Cidadania de Araraquara lotada

Informamos aos Colegas Advogados e Advogadas 
que recebemos um computador novo para ajudar nas 
certificações digitais e melhorar ainda mais o serviço 

de expedição de certificação digital.

SALA DO FÓRUM FEDERAL

AUDITÓRIO DA CASA I

SALA DO FÓRUM ESTADUAL

SALA DO FÓRUM TRABALHISTA

EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA NA OAB 

DE ARARAQUARA 

Informamos ainda que estamos procedendo à manutenção regular nos compu-
tadores e programas das Salas da OAB (Fórum estadual, Fórum federal e Fórum 
trabalhista) e na Casa I, bem como instalamos novas tomadas porta USB e normal 
para facilitação de utilização de aparelhos celulares para descarregar arquivos ou 
mesmo para carga de baterias, nas salas que não possuíam. Informamos, outrossim 
que foi instalado equipamento de informática hábil, bem como feito toda a manutenção 
a ampliar a conexo de internet no Auditório da Casa I

 Sexta e sábado de muito trabalho. Professores: Juíza do Trabalho Patrícia Therezinha 
de Toledo e Advogado Lucas Oliveira dos Reis Souza.

Sucesso total o Curso da ESA de Peticionamento 
Eletrônico e Audiência Trabalhista. 


