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Mais de 12 mil participantes!
O seu melhor almoço de domingo !
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PALAVRA DO PRESIDENTE
11 DE AGOSTO DIA DA ADVOCACIA

N o  d i a  d e  h o j e 
comemora-se o Dia 
da Advocacia, na ci-
dade de Araraquara 
(SP)  comemora - se 
igualmente o Dia de 
Defesa das Prerro-
gativas da Advoca-
cia  de  Araraquara . 
Na sessão do dia 11 
de agosto na Câmara 
dos  Vereadores  de 
Araraquara fiz o uso 
da palavra para rei-
terar a importância 
do (a) Advogado (a) 
e das prerrogativas 

profissionais, na de-
fesa do cidadão.

A atividade da ad-
vocacia é fundamen-
tal para a formação e 
o exercício pleno da 
cidadania, tanto que, 
a Advocacia, é a úni-
ca habilitação profis-
sional que, constitui 
pressuposto essencial 
à formação de um dos 
Poderes do Estado: o 
Poder Judiciário. 

A Carta Constitu-
cional relaciona que, o 
Brasil constitui-se em 
um Estado Democráti-
co de Direito e tem, en-
tre seus fundamentos, 
a dignidade humana. 
Não há dúvida que, 
uma das principais fa-
cetas da dignidade do 
homem é o respeito aos 
direitos fundamentais 

inerentes a todos e, 
para tanto, seus titu-
lares, muitas vezes, 
deverão se valer do 
Advogado.

A última esperança 
do homem é sempre 
o Advogado seja este 
homem rico, pobre, 
prestigioso ou sem 
qualquer  represen-
tatividade perante a 
Sociedade Civil, ao 
passo que, quando o 
homem encontra-se 
entregue aos seus me-
dos e diante de suas 
aflições insolúveis a 
única criatura que o 
defende sem sequer 
se  impor tar  com a 
superstição de saber 
se o mesmo está certo 
ou errado antes de ser 
julgado é o Advoga-
do. E esse Advogado 

sozinho deixa o seu 
escritório contando 
apenas com a sua beca 
e não teme autorida-
de, cargo ou poder al-
gum para garantir ao 
cidadão o seu direito 
de se defender, pois a 
garantia de defesa é 
garantia do homem, 
e em momento algum 
como dizia o saudoso 
Waldir Troncoso Pe-
res a Constituição Fe-
deral diz que o direito 
de defesa é garantia 
apenas do homem vir-
tuoso.

N ã o  é  p o s s í v e l , 
portanto, no mundo 
em que, vivemos tão 
cheio de conflitos, tão 
recheado de injustiças 
e violações, atingir-
mos o integral res-
peito ao homem, ins-

taurando-se a plena 
dignidade com todos 
os seus predicados, 
enfim, construirmos 
uma sociedade com 
liberdade, igualdade 
e fraternidade, sem o 
Advogado. Este pro-
fissional, com o seu 
conhecimento técni-
co, equilibra relações, 
estabelece a necessá-
ria igualdade no em-
bate com outras par-
tes, além do que, ele 
é o caminho pelo qual 
as pretensões podem 
ser deduzidas no Judi-
ciário, invocando-se 
a necessária resposta 
jurisdicional aos con-
flitos existentes. 

Em suma a Advo-
cacia é a garantia do 
Estado Democrático de 
Direito e da Cidadania.
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Nicolas Guimarães No-
vais Pinto Mendes. 

Olá caros leitores ! 
Gostaria primeiramente 

de agradecer a oportunida-
de da OAB, por me conce-
der este espaço. Sinto-me 
honrado em poder escrever 
um artigo, em um jornal 
tão especial, do qual é re-
presentado pela grandiosa 
OAB. 

Nesta tema, quero abor-
dar com os senhores sobre 
a tão comentada Lei Maria 
da Penha. 

Neste ano, em 2020, 
onde todo o mundo foi 
assolado pela crise do Co-
vid-19, sendo decretada a 
quarentena pelo Governo 
do Estado de São Paulo, 
muitas pessoas se viram 
obrigadas a ficarem em 
casa, em prol de conservar 
a vida alheia e a sua própria 
vida. 

Com a incidência de 
muitas pessoas em casa, 
a violência contra as mu-
lheres aumentou de forma 
assustadora na sociedade 
em que vivemos. 

Tendo em vista, que os 
índices de violência contra 
mulher aumentaram, enfa-
tizo a importância desta lei 
na sociedade.

Destarte, não há dúvida 
que esta é uma questão de 
ordem pública, e todos nós, 
homens e mulheres, deve-
mos atentar para o cres-
cimento da violência, em 
número e grau, realidade 
cada vez mais frequente na 
sociedade em que vivemos.

E eu pergunto: você, 
amigo leitor, e amiga leito-
ra, sabe o que é Lei Maria 
da Penha?

Entenda um pouco mais 
sobre ela:

É importante ressaltar, 
que a violência doméstica e 
familiar é somente uma das 
formas de violência contra 
a mulher. A Lei Maria da 
Penha classifica os tipos de 
violência contra a mulher 
nas seguintes categorias:

1) Violência patrimo-
nial: qualquer comporta-
mento que configure con-
trole forçado, destruição ou 
subtração de bens materiais, 
documentos e instrumentos 
de trabalho.

Ex: O Marido quebra o 
celular da esposa.

2) Violência sexual: são 
atos que forcem ou cons-
tranjam a mulher a fazer, 
continuar ou participar de 
relações sexuais não dese-
jadas, com intervenção de 
força física ou ameaça.

Ex: O clássico caso do 
homem que chega bêbado 
em casa, e procurar manter 
relações sexuais forçadas 
com a esposa.

3) Violência física: são 
atos que violam a integri-
dade ou a saúde da mulher.

Ex: Qualquer tipo de 
agressão física: chutes, 
socos, etc.

4) A violência moral: 
entendida como qualquer 
conduta que represente 
calúnia, difamação e ou 
injúria.

Ex: neste caso, pode se 
configurar violência moral 

o caso do namorado que 
filma a mulher mantendo 
com ele conjunção carnal 
e repassa o vídeo para ter-
ceiros.

5) Violência psicoló-
gica: qualquer comporta-
mento que cause à mulher 
um dano emocional, di-
minuindo sua autoestima, 
causando constrangimentos 
e humilhações.

Ex: Apelidos constran-
gedores; tocar nas partes 
íntimas em público, etc.

Por tudo o que foi dito 
acima, é importante men-
cionar que a grande maioria 
dos crimes que envolvem as 
mulheres como vítimas, são 
passionais. Crime passional 
é a expressão usada para 
se referir a um crime que 
é cometido motivado por 
uma grande emoção, onde 
existe um grande afeto. 

E, para finalizar, em 
meio a tantos crimes pas-
sionais nesta quarente-
na envolvendo mulheres, 
peço vênia para lembrar-
mos as palavras de Rober-
to Lyra:

“O verdadeiro passional 
não mata. O amor é, por 
natureza e por finalidade, 
criador, fecundo, solidário, 
generoso. Ele é cliente das 
pretorias, das maternidades, 
dos lares e não dos necro-
térios, dos cemitérios, dos 
manicômios.  O amor, o 
amor mesmo, jamais des-
ceu ao banco dos réus. Para 
os fins da responsabilidade, 
a lei considera apenas o 
momento do crime. E nele 
o que atua é o ódio.”

A importância da Lei 
Maria da Penha em 
tempos da Pandemia

Durante a sessão do dia 
11 de agosto na Câmara 
Municipal de Araraquara 
houve uma homenagem a 
Advocacia de Araraquara e 
uma saudação no tocante a 
importância da profissão bem 
como a Comemoração ao Dia 
de Defesa e Valorização das 
Prerrogativas Profissionais 
da Advocacia de Araraquara 
comemorado anualmente no 
dia 11 de agosto.

 O Presidente da OAB 
de Araraquara Drº Tiago 

Romano usou da palavra 
para expor a importância da 
Advocacia e das Prerrogati-
vas Profissionais (vídeo em: 
https://drive.google.com/
file/d/1MVDRG_nT12Gw-
JUZAkHGgWUk1g59Iadqz/
view?usp=drivesdk) 

 Em breve assim que pas-
sar o período da pandemia do 
Covid-19 e período eleitoral 
teremos a Sessão Extraor-
dinária em Comemoração 
ao Dia das Prerrogativas da 
Advocacia de Araraquara.

A Advocacia de 
Araraquara foi 
homenageada na 165ª 
Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de 
Araraquara

EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA:
A Diretoria da OAB de Araraquara visando à adequação 

dos computadores que servem de uso para a advocacia 
iniciou a instalação de caixa de som e webcam nos com-
putadores da Casa da Advocacia e Cidadania I e Sala da 
OAB do Fórum Estadual de Araraquara:
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O procurador do muni-
cípio de Amparo, Renato 
Passos Ornelas, teve dois 
artigos discutidos no Con-
gresso Internacional De-
safios e Perspectivas das 
Autoridades de Proteção de 
Dados Pessoais e Privaci-
dade, realizado no Campus 
da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo 
(USP), em Ribeirão Preto, 
no mês de novembro de 
2019.

O evento, organizado 
pela USP, contou com a 
participação de juristas 
nacionais e internacio-

nais, dos EUA, Canadá 
e da Europa. “O evento 
contou com procuradores 
de municípios de todo o 
Brasil e ter meus artigos 
publicados foi uma gran-
de honra e uma grande 
vitória para a cidade de 
Amparo” disse o procu-
rador Renato.

Segundo Renato Pas-
sos Ornelas , coautor dos 
artigos “Desafios da Pro-
teção de Dados Frente aos 
Avanços Tecnológicos no 
Âmbito dos Municípios e 
o Papel das Procuradorias 
Municipais” e “Aspectos 

Controvertidos Sobre a 
Edição de Leis Munici-
pais em Face da Proteção 
de Dados Pessoais”, “os 
artigos tratam diretamente 
de minha experiência como 
Procurador Municipal, e o 
destaque dos artigos se deu 
pelo fato de a maioria dos 
municípios ainda estarem 
bem despreparados para 
essa lei de proteção de 
dados” disse o procurador.

Os artigos científicos fo-
ram analisados pelo comitê 
cientifico apenas em janeiro 
de 2020 e publicados em 
fevereiro.

PROCURADOR DE AMPARO TEVE 
DOIS ARTIGOS PUBLICADOS EM 
CONGRESSO INTERNACIONAL
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A diretoria da 5° 
Subseção acompanhou 
no dia 11 de setembro 

a eleição para a função 
de Procurador-Geral do 

Departamento Autôno-
mo de Água e Esgoto de 

Araraquara - DAAE. Foi 
escolhido, em recondu-

ção, o procurador Dr. 
Maycon Eduardo Roger, 
cujo nome segue agora 

para nomeação pelo 
Executivo.

OAB PARTICIPA DA ELEIÇÃO PARA 
PROCURADOR-GERAL DO DAAE

A Diretoria da OAB de 
Araraquara participou na tar-
de do dia 13 de agosto da 11ª 
Reunião entre as 243 Sub-
seções paulistas e OABSP e 
CAASP.

A Diretoria esteve re-
presentada pelo Presidente 
Tiago Romano.

A OAB de Araraquara du-
rante a pandemia participou 
ativamente das 11 reuniões 
ajudando e participando dos 
rumos que a Advocacia pau-
lista está trilhando nesse 
período delicado que estamos 
atravessando.

OAB de Araraquara participou da 
11ª Reunião entre as 243 Subseções 

paulistas e OABSP e CAASP.
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No dia de hoje 27 de agosto 
teve início o XXII Congresso 
de Direito Processual Brasilei-
ro da 5ª Subseção da OAB de 
Araraquara. Às 09h00min ti-
vemos a cerimônia de abertura 

com a presença da Tesoureira 
da Secional paulista Raquel 
Elita Alves Preto, do Presi-
dente da 5ª Subseção Tiago 
Romano, da Vice-Presidente 
Clara Maria Rinaldi de Al-

varenga, do Secretário-Geral 
Lincoln José Guidolin, do Te-
soureiro Felipe José Maurício 
de Oliveira, do Conselheiro 
Estadual Paulo Malara, do Co-
ordenador do Curso de Direito 

da Universidade de Araraquara 
Fenando Passos e da Presiden-
te da Comissão de Cultura e 
Eventos Sara Fatori. Logo após 
tivemos o  1º painel intitulado 
“QUESTÕES PROCESSU-

AIS CONTEMPORÂNEAS 
RELEVANTES EM MATÉ-
RIA TRIBUTÁRIA E ADMI-
NISTRATIVA” apresentado 
pela Advogada RAQUEL 
ELITA ALVES PRETO.

SUCESSO TOTAL O XXII CONGRESSO DE DIREITO PROCESSUAL 
BRASILEIRO DA 5ª SUBSEÇÃO DA OAB DE ARARAQUARA.

Às 14h00min tivemos o 3º painel intitulado 
“AUTONOMIA PRIVADA NO DIREITO DE 
FAMILIA” apresentado pelo Advogado 
JOÃO RICARDO BRANDÃO AGUIRRE

Às 11h00min tivemos o painel “QUESTÕES 
ATUAIS SOBRE A EXECUÇÃO FISCAL”  
ministrada pela Advogada DANIELA LIMA DE 
ANDRADE BORGES

Às 14h00min tivemos o painel “PERSPECTIVAS DO DIREITO SUCESSÓRIO BRASILEI-
RO” ministrado pelo Advogado EROULTHS CORTIANO JUNIOR

Às 12h30mim tivemos o painel “ACORDO DE 
NÃO PERSECUÇÃO PENAL” ministrado pelo 
Defensor Público FLORISVALDO ANTÔNIO 
FIORENTINO JÚNIOR

E por fim as 18h00min tivemos a exibição da live anteriormente gravada 
intitulada “LEI E JUSTIÇA” proferida o mês passado pelo Advogado EROS 
GRAU que infelizmente hoje não pode estar conosco, razão pela qual foi 
reprisada uma live feita anteriormente com a 5ª Subseção

Às 16h00min tivemos o 4º painel intitulado 
“CONCILIAÇÃO EM BLOCO EM SUPE-
RENDIVIDAMENTO E O PL 3515/15” 
apresentado pela Advogada CLÁUDIA 
LIMA MARQUES

As 11h00min tivemos o 2º painel inti-
tulado “PRÁTICA DOS CRIMES HE-
DIONDOS” apresentado pelo Advogado 
RICARDO TOLEDO SANTOS FILHO

Em continuidade dos trabalhos às 
09h00min tivemos o painel “PROVA IN-
DICIÁRIA NO DIREITO DO TRABALHO” 
ministrado pelo Advogado ANTONIO 
JOÃO CAPUZZI
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Às 16h00min tivemos o painel “ACUSAÇÃO E DEFESA NO PROCESSO PENAL” ministrado pelo Procurador de Justiça 
PLÍNIO ANTÔNIO BRITTO GENTIL

E por fim, as 18h30min tivemos a CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO com a Diretoria da OAB de Araraquara, o Conselheiro Estadual Paulo Malara, o Coordenador do Curso de Direito da Uniara 
Fernando Passos, o palestrante Tarcísio Alves Ponceano Nunes, os Membros e Presidentes de Comissões, o Presidente da OABSP CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS e o Presidente da CAASP 
LUIS DAVANZO

Às 17h30min tivemos o painel “DIVÓRCIOS E INVENTÁRIOS EXTRA-
JUDICIAIS E O E-NOTARIADO” com o Tabelião TARCISIO ALVES 
PONCEANO NUNES
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Rua São Bento, 1441
(16) 3010-1888

Roupas Importadas e Nacionais  
para crianças de 0 a 16 anos

Quem não pode assistir ao 
evento, o mesmo está na Pla-
taforma do Youtube OAB SP: 
https://www.youtube.com/
watch?v=CVpsnVS43LY&-
feature=youtu.be

A história nos mostra que 
não existe regime político 
melhor do que a Democracia e 
não há promessa de futuro bom 
fora dela. Ditaduras e autori-
tarismo só exibem o atraso, a 
injustiça, a desigualdade, a dor 
e o sofrimento popular.

Desde a promulgação da 
Constituição, em 5 de outubro 
de 1988, é a primeira vez que, 
perplexos, vimos pessoas bra-
dar pela ruptura democrática, 
pelo fechamento do Congresso 
Nacional e pelo fim do Supre-
mo Tribunal Federal.

Essas ameaças à Demo-
cracia obrigam a uma resposta 
da sociedade e das instituições 
brasileiras. O direito ao voto 
universal, a manutenção da 
liberdade de imprensa, a con-
sagração do direito de defesa, a 
garantia da livre manifestação de 
pensamento sem incitação à vio-
lência, a defesa da transparência, 
a não permissão da circulação de 
informações e notícias falsas, a 
observância da independência e 
harmonia institucionais entre os 
poderes da República (Executi-
vo, Legislativo e Judiciário) e, 
sobretudo, o respeito à Consti-

tuição, são pilares fundamentais 
da organização da sociedade 
brasileira e necessitam de apoio 
e vigília constantes.

Por tudo isso, devemos 
dizer um veemente NÃO às 
pretensões de ruptura com as 
balizas fundamentais do Esta-
do Democrático de Direito e, 
portanto, combater com vigor 
a semente do preocupante au-
toritarismo, particularmente 
daqueles que não compreen-
dem que o coletivo é sempre 
maior que o individual.

O Movimento Democra-
cia Sempre será um grande 
observatório, um escudo aos 
retrocessos civilizatórios e um 
núcleo de defesa contra todas 
as ameaças antidemocráticas, 
por meio do qual serão reitera-
damente reafirmados o dever e 
a responsabilidade de defesa das 
mensagens #DemocraciaSem-
pre e #AutoritarismoNão.”

ORDEM DOS ADVO-
GADOS DO BRASIL DE 
SÃO PAULO

PRESIDENTE CAIO 
AUGUSTO SILVA DOS 
SANTOS

5ª SUBSEÇÃO DA OR-
DEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL DE ARARA-
QUARA

PRESIDENTE TIAGO 
ROMANO

A DIRETORIA DA OAB SECCIONAL SÃO PAULO E A 
SUBSEÇÃO DE ARARAQUARA LANÇARAM NA SUBSEÇÃO DE 

ARARAQUARA NO DIA 09 DE SETEMBRO O MOVIMENTO 
DEMOCRACIA SEMPRE DA OABSP NAS SUBSEÇÕES.
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LIVES DA JOVEM ADVOCACIA LIVES DO PROFESSOR 
FERNANDO PASSOS – OAB DE 
ARARAQUARA E UNIARA

Dia 08/08 – às 10:00 – live da 
Comissão da Jovem Advocacia 
entre o Advogado Alan Sant’An-
na (Presidente da Comissão da 
Jovem Advocacia) e o Advogado 
Fernando Passos (Coordenador 
do Curso de Direito da Uniara) 
sobre Ensino jurídico em tempos 
de pandemia

O professor Fernando 
Passos, debateu com a 
jornalista Flávia Oliveira “A 
Indispensável Construção 
de uma Sociedade Antirra-
cista”, em uma excelente 
live realizada neste sába-
do, dia 1º de agosto

O professor Fernando Passos 
debateu com o Secretário-geral 
da Câmara de Comércio Brasil/
Líbano Drº Guilherme Mattar 
sobre o tema: Líbano e Brasil: 
destinos cruzados

O professor Fernando Passos 
e o Professor Reinaldo Polito 
dialogaram sobre A importância 
da oratória na carreira profissional

Dia 18/08 – às 20:00 – live da 
Comissão da Jovem Advocacia 
entre a Advogada Rafaela Milani 
(Membro da Comissão da Jovem 
Advocacia) e o Advogado Marcelo 
Cândido de Azevedo sobre Revi-
são judicial de contratos

Dia 13/08 – às 20:00 – live da 
Comissão da Jovem Advocacia 
entre a Advogada Caroline Ca-
lestine (Membro da Comissão da 
Jovem Advocacia) e o Advogado 
José Luiz Passos (Membro da 
Comissão do Ensino Jurídico) 
sobre Falência do sistema prisio-
nal brasileiro

Dia 27/08 – às 20:00 – live da Co-
missão da Jovem Advocacia entre 
a Advogada Raquel Vieira (Membro 
da Comissão da Jovem Advocacia) 
e a Advogada Tainara Machado 
(Membro da Comissão de Ensino 
Jurídico sobre Audiência Trabalhista 
para iniciantes e audiência virtual 
em tempos de pandemia

Os Advogados e Professores 
Tiago Romano e Fernando 
Passos participaram de uma 
entrevista na TV Câmara 
tratando sobre a importância 
da Advocacia e a Defesa das 
Prerrogativas Profissionais em 
alusão ao dia 11 de agosto

A Diretoria da OAB de Ara-
raquara atenta e preocupada 
com os efeitos da pandemia do 
Covid-19 além das 08 Portarias 
editadas que foram disciplinando 
as rotinas de trabalho dos (as) 
Funcionários (as) da 5ª Subseção 
da OAB de Araraquara, visando 
à segurança dos mesmos e da 
Advocacia e da Sociedade Civil, 
disponibilizou um aparato de 
equipamentos e procedimentos 
para dar segurança às atividades 
das 02 Casas da Advocacia e 
Cidadania.

1. A Diretoria está man-
tendo a redução da carga horária 
de trabalho e funcionamento das 
Casas conforme Portarias já 
editadas.

2. A Diretoria está man-

tendo o escalonamento de Fun-
cionários (as).

3. A Diretoria está man-
tendo em trabalho remoto os 
(as) Funcionários (as) que são 
enquadrados no grupo de risco.

4. Todos os pontos de 
atendimento da Subseção foram 
equipados com tapetes próprios 
que contém água sanitária e 
álcool em gel nos balcões.

5. Disponibilizamos em 
todos os pontos de atendimentos 
da Subseção um totem de álcool 
em gel com dispensação por 
acionamento com os pés, sem 
prejuízo do álcool em gel por 
mecanismo de dispensação com 
as mãos.

6. Foram confeccionadas 
e distribuídas aos (as) Funcioná-

rios (as) da Subseção máscaras 
de proteção individual.

7. Foram comprados 
termômetros de medição de tem-
peratura instantânea que estão 
sendo utilizados também.

8. A cada atendimento 
nos postos está sendo feito a hi-
gienização dos locais nos moldes 
das determinações sanitárias.

9. Reiteramos que usem 
os meios de comunicação por 
telefone e internet para contato 
evitando ao máximo o compa-
recimento as Casas, e quan-
do necessário que realizem o 
agendamento do atendimento 
pelos canais de comunicação da 
Subseção.

Juntos e com os cuidados 
necessários venceremos essa 

batalha!
Agradecemos a Unimed Ara-

raquara pela doação dos totens 
personalizados.

Araraquara (SP), 22 de julho 
de 2.020.

Tiago Romano  
Presidente

Clara Maria Rinaldi de Alvarenga
Vice-Presidente
 
Lincoln José Guidolin
Secretário-Geral

Rodrigo Donini Veiga
Secretário Adjunto

Felipe José Maurício de Oliveira
Tesoureiro

NOTA DA DIRETORIA DA 5ª SUBSEÇÃO DA OAB 
DE ARARAQUARA: COMBATE AO COVID-19
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LIVES 
DIVERSAS

LIVE DO PRESIDENTE TIAGO 
ROMANO: DIREITO DO 
CONSUMIDOR
No dia 06 de agosto o Presi-
dente da OAB de Araraquara 
dialogou com a Advogada e 
Pedagoga Ana Paula Franzini 
Otrenti sobre O perfil de consu-
mo no Brasil e o CDC

LIVE DO PRESIDENTE TIAGO 
ROMANO: DIREITO DO 
CONSUMIDOR
No dia 12 de agosto o Presi-
dente da OAB de Araraquara 
dialogou com o Professor e 
Advogado Guilherme Loria Leoni 
sobre Os aspectos gerais do Có-
digo de Defesa do Consumidor

LIVE DA COMISSãO DE 
DIREITO PREVIDENCIáRIO DE 
ARARAqUARA/SP
Live da Comissão de Direito 
Previdenciário de Araraquara/
SP com a Advogada Adriane 
Bramante, professora, autora de 
livros previdenciários e Presiden-
te do IBPD e a Presidente da 
Comissão de Direito Previden-
ciário da OAB de Araraquara 
Nayara Moraes com tema de 
grande relevância - “A Aposen-
tadoria Especial após a Reforma 
da Previdência”

ESA NúCLEO ARARAqUARA 
- OAB/SP 5ª SUBSEçãO DE 
ARARAqUARA 
Sucesso total o Curso Online 
“Reforma Previdenciária com 
Ênfase na Aposentadoria Espe-
cial” com a ilustre Dra. Adriane 
Bramante Ladenthin

LIVE DO SECRETáRIO-GERAL 
LINCOLN GUIDOLIN
No dia 17 de agosto tivemos 
uma live multidisciplinar e visan-
do o bem-estar e a saúde da 
Advocacia e da Sociedade Civil. 
O Diretor Secretário-Geral Drº 
Lincoln José Guidolin organizou 
uma excelente live que versou 
sobre qualidade de vida em 
época de Covid19.
O expositor foi o Educador 
Físico Lucas Torres Basque 
(Graduado em Licenciatura em 
Educação Física- UNESP/Bau-
ru, pós-graduado em Personal 
Trainer – CEFEMA/Araraquara) 
que abordou o tema “Atividade 
física como alívio do stress”

LIVE DA COMISSãO DE 
DIREITO SISTêMICO
E na quinta-feira ainda, tivemos 
uma excelente live da Comissão 
de Direito Sistêmico da OAB de 
Araraquara. A Advogada Rafaela 
Milani mediou o debate com 
a professora Bianca Pizzatto. 
Dentre os temas abordados: 
Quem somos nós na advocacia? 
Qual nosso propósito? Qual 
nossa postura? É preciso ser 
combativo para ser bom? O que 
de fato levamos na essência da 
Advocacia para os processos? É 
possível trabalhar de forma leve 
no Direito?

O Presidente Tia-
go Romano partici-

pou do Fórum Iti-
nerante de Debates: 
Direito do Trabalho 

e seus Desafios no 
dia 25 de agosto.
O evento foi rea-

lizado pela OABSP 
através do Colégio 

de Presidentes do 
Centro Norte Pau-
lista, Comissão de 
Recuperação Ju-

dicial da OABSP e 
Comissão de Rela-
cionamento Institu-

cional da OABSP 
com o TRT15

Presidente Tiago Romano participou do 
Fórum Intinerante de Debates: Direito do 
Trabalho e seus Desafios

PROMOÇÃO DE LIVROS DA 
CAASP FOI UM SUCESSO – 
PRORROGADA ATÉ O DIA 
31 DE AGOSTO
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REUNIÕES DE DIRETORIA

OAB DE ArArAQUArA PArTICIPOU DA 12ª 
rEUNIãO ENTrE AS 243 SUBSEçõES PAUlISTAS E 

OABSP E CAASP.
A Diretoria da OAB de Araraquara participou na tarde do dia 

27 de agosto da 12ª Reunião entre as 243 Subseções paulistas e 
OABSP e CAASP.

A Diretoria esteve representada pelo Presidente Tiago Romano.
A OAB de Araraquara durante a pandemia participou ativamente 

das 12 reuniões ajudando e participando dos rumos que a Advo-
cacia paulista está trilhando nesse período delicado que estamos 
atravessando.

REUNIÃO DE TRABALHO
O Presidente, Dr. Tiago Romano, e o Tesoureiro, Dr. Felipe Jose Maurício de 

Oliveira, da 5° Subseção da OAB, em reunião com a Secretária-Geral Adjunta 
da OAB/SP, Dra. Margarete Lopes, Conselheiro Federal, Dr. Fernando Freire e 
Conselheiro Seccional, Dr. Paulo Malara, em reunião tratando de assuntos de 
interesse da Advocacia bandeirante.

OAB DE ARARAQUARA REALIZADA REUNIÃO VIRTUAL COM OS 
PRESIDENTES DE COMISSÕES

A OAB de Araraquara realizou no dia 02 de setembro uma reunião geral entre 
as suas Comissões Temáticas para traçar em conjunto os rumos da Advocacia 
e da Defesa da Cidadania e do Estado Democrático de Direito
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A Diretoria da OAB de Araraquara participou na tarde do dia 10 de setembro 
da Reunião entre as 243 Subseções paulistas e OABSP e CAASP.

A Diretoria esteve representada pelo Presidente Tiago Romano que fez o 
uso da palavra na reunião representando a 13ª Região administrativa.

A OAB de Araraquara durante a pandemia participou ativamente das 13 
reuniões ajudando e participando dos rumos que a Advocacia paulista está 
trilhando nesse período delicado que estamos atravessando.

OAB de Araraquara participou da 
13ª Reunião entre as 243 Subseções 
paulistas e OABSP e CAASP.

rEUNIãO – OAB E JEC
Na segunda-feira dia 31 de agosto o Presidente da OAB de 

Araraquara Tiago Romano fez audiência com o Juiz Titular do 
Juizado Especial Cível de Araraquara Rogério Bellentani Za-
varize para tratar de assuntos pertinentes aos trabalhos do JEC:
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ATENDENDO AO PEDIDO: 
A CAASP/OAB DISPONIBILI-
ZOU MAIS UM DIA DE TESTE 
RÁPIDO DE COVID-19 EM 
DOMICÍLIO PELO MENOR 
PREÇO DO MERCADO: 

Em Araraquara o segundo dia 
de testagem FOI dia 22/09/2020  
das  08hs às 11hs 

testes realizados:

5ª SUBSEÇÃO ARARAQUARA
PREZADOS (AS) ADVOGADOS 

(AS)
 Com enorme satisfação que in-

formamos mais uma conquista desta 
Diretoria e da Comissão de Convênios, 
a renovação do Convênio firmado entre 
a UNIMED e a OAB Araraquara, para os 
nossos inscritos e seus familiares.

Uma grande conquista celebrada na 
Gestão anterior do Presidente Veiga que 
está sendo renovada e mantida.

 
 Conforme as negociações, conse-

guimos nos planos disponibilizados pela 
UNIMED para pessoa física,

14% (plano Personal) e 20% de 
desconto nos demais planos 

aos Advogados(as) inscritos em 
Araraquara.

 Segue em anexo os Planos de 
Pessoa Física que são negociados 
pela UNIMED e sobre os quais, serão 
aplicados o desconto informado.

 
Foi acordado também condições 

especiais de carência nos Planos:

 Consultas: sem carências
Exames e procedimentos grupo I: 

sem carências
Exames e procedimentos grupo II: 

sem carências
Exames e procedimentos grupo 

III: 120 dias
Fisioterapia: 30 dias
Acupuntura/RPG: 90 dias
Terapias: 90 dias
Internação clinica: 90 dias
Internação cirúrgica: 120 dias
Internação Obstétrica: 300 dias
Internação Psiquiátrica: 150 dias
Cobertura Parcial Temporária para 

doenças e lesões preexistentes: 720 
dias

   
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA SOLICITAR PORTABILIDADE:
·         Carta de portabilidade emitida 

pela operadora de origem;
·         CPF, RG, comprovante de 

endereço e 3 últimos recibos pagos;
Após a apresentação desta do-

cumentação, iremos dar entrada no 
processo de análise junto a ANS e 

retornaremos por escrito em até 20 dias 
a aceitação ou não da portabilidade.

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA A CONTRATAÇÃO DO PLANO:
Titular: CPF, RG, comprovante 

de endereço, cartão SUS e carta da 
OAB comprovando o vinculo com a 
instituição;

Cônjuge: CPF, RG, certidão de 
casamento e cartão SUS;

Companheiro(a): CPF, RG, de-
claração publica de união estável ou 
dependência econômica e cartão SUS;

Filhos e enteados: CPF, RG  e 
cartão SUS 

Declaração de Breve Relato, emi-
tida pela OABSP, (disponível ao inscri-
to, gratuitamente, através do site da 
OABSP) 

 Os interessados deverão entrar em 
contato com o departamento comercial 
da Unimed de Araraquara através do 
telefone (16) 3303-1550 ou através do 
Whatsapp (16) 99235-2010

A Diretoria da OAB de Araraqua-
ra comunica que ontem mesmo após 
solicitar uma reunião para tratar do 
assunto das acomodações para a 
Advocacia e a Sociedade Civil que 
comparecem ao Fórum Federal de 
Araraquara para participar das audi-
ências presenciais que estão sendo 
retomadas, recebeu uma resposta 
da Direção do Fórum de que à partir 
de hoje (20/08) será destinado um 
local apropriado (arejado e ventila-
do), bem como cadeiras e proteção 
contra sol e chuva para que partes, 
testemunhas e Advogados (as) se 
acomodem.

A Diretoria da OAB de Araraquara 
entende e apoia as medidas de seguran-
ça que são tomadas perante a pandemia 
que estamos atravessando e que as 
medidas são temporárias, todavia, o 
Cidadão e a Advocacia precisam ser 
tratados com dignidade, temos cidadão 
e Advogado (a) idoso, com deficiência 
física etc., e o Poder Público deve zelar 
pelo respeito a dignidade humana.

DIRETORIA DA OAB DE ARARA-
QUARA

---------- Forwarded message ---------
De: ARARAQ - NUCLEO DE APOIO 

REGIONAL - NUAR
Date: qua., 19 de ago. de 2020 

às 16:05
Subject: Re: Local de espera para 

as audiências no Fórum Federal
To: ARARAQUARA OAB SP , 

ARARAQ - SECRETARIA 1ª VARA - 
SE01 , ARARAQ - SECRETARIA 2ª 
VARA - SE02 , ARARAQ - SECRETARIA 
JEF - SEJF 

Dr. Tiago, boa tarde!!
Considerando a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela O.M.S. 
em 30 de janeiro de 2020;

Considerando a Portaria nº 188 do 
Ministério da Sáude que declara emer-
gência em saúde pública de Importância 
Nacional;

Considerando também a Portaria 
Conjunta PRES/CORE nº 10, que dis-

põe sobre as medidas necessárias ao 
restabelecimento gradual das atividades 
presenciais no âmbito do Tribunal Re-
gional Federal da 3ª Região, bem como 
nas Seções Judiciárias de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul;

E por fim, considerando a Ordem de 
Serviço DFORSP nº 21, que estabelece 
medidas para a retomada dos serviços 
essenciais para prevenção de contágio 
pela COVID-19, informo que em reunião 
com os Diretores de Secretaria das 
Varas Federais, bem como do Juizado 
Especial Federal, a partir de amanhã 
(quinta-feira - 20/08/2020) disponibili-
zaremos um lugar no estacionamento 
interno, com cadeiras e abrigo de sol 
e chuva.

Porém, esclareço que é imprescin-
dível que advogados, partes e testemu-
nhas cheguem próximo do horário agen-
dado a fim de evitarmos aglomerações 
e mantermos o distanciamento social.

À disposição.
ANA PAULA DOS PASSOS DE 

MORAES
Diretora do Núcleo de Apoio Re-

gional
RF 2772 
Justiça Federal de Araraquara
Av Padre Francisco Sales Coltura-

to, 658 - Araraquara/SP
Tel: (16) 3114-7800 ou 3114-7833

---------- Forwarded message ---------
De: ARARAQUARA OAB SP
Date: qua., 19 de ago. de 2020 

às 08:23
Subject: Encaminhamentos: Local 

de espera para as audiências no Fórum 
Federal

To: Contatos - Araraquara 

A Diretoria da OAB de Araraquara 
vem comunicar que tão logo tomou 
conhecimento dos fatos narrados no 
tocante a ausência de acomodações 
físicas adequadas para o cidadão e a 
Advocacia junto ao Justiça Federal de 
Araraquara para que aguardem as au-
diências presenciais já solicitou reunião 
para resolução do problema. Acaso não 

seja possível a solução serão tomadas 
as devidas providências.

DIRETORIA DA OAB DE ARARA-
QUARA

---------- Forwarded message ---------
De: ARARAQUARA OAB SP <ara-

raquara@oabsp.org.br>
Date: qua., 19 de ago. de 2020 

às 08:17
Subject: Local de espera para as 

audiências no Fórum Federal
To: ARARAQ - NUCLEO APOIO 

REGIONAL - NUAR , ARARAQ - SE-
CRETARIA 1ª VARA - SE01 , ARARAQ 
- SECRETARIA 2ª VARA - SE02 <, 
ARARAQ - SECRETARIA JEF - SEJF 

ilmo. Sr.
JOSÉ ANGELO SALATA TOS-

CANO
Diretor em exercício do Núcleo de 

Apoio Regional
RF 7412
Justiça Federal de Araraquara
Av Padre Francisco Sales Coltura-

to, 658 - Araraquara/SP
A 5ª Subseção da OAB de Arara-

quara vem por intermédio da presente 
solicitar um agendamento de horário 
com a Direção do Fórum Federal de 
Araraquara.

Referida reunião se justifica, pois é 
sabido que estão sendo realizadas au-
diências presenciais, todavia, o acesso 
a estrutura do Fórum está limitada e o 
cidadão e a Advocacia está aguardando 
as audiência no pátio, do lado de fora, 
sem local, para sentar, acesso a banhei-
ros etc., enfim, está sendo dispensado 
um tratamento degradante aos sujeitos 
do processo.

Por essa razão serve a presente 
para agendar uma reunião em caráter 
de urgência para que seja equacionado 
essa situação narrada.

No mais, aproveito a oportunidade 
para elevar os protestos de estima e 
consideração.

TIAGO ROMANO
PRESIDENTE
5ª SUBSEÇÃO DA OAB DE ARA-

RAQUARA
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No dia 03 de setembro 
os Diretores da OAB de 
Araraquara respeitando as 
normas sanitárias e decre-
tos estadual e municipal 
fizeram a entrega mediante 
juramento ao novo Advoga-
do Drº RAUL DE MELLO 
FRANCO JUNIOR.

A Carteira Profissional foi 
entregue individualmente, 
com horário agendado pre-
viamente e sem cerimonial 

apenas mediante o Juramento 
da Advocacia solene perante 
a Diretoria. Todos estavam 
usando máscaras de proteção, 
tiveram sua temperatura au-
ferida e utilizaram álcool em 
gel para proteção individual 
e antes e após a entrega o 
ambiente foi higienizado, 
como tem sido a rotina dos 
atendimentos nas Casas.

 A Diretoria da OAB para-
beniza o novo Colega

ENTREGA DE CARTEIRA

*SETEMBRO AMARELO*

Setembro é o mês esco-
lhido para refletirmos sobre 
a prevenção ao suicídio, de-
pressão e outros transtornos 
associados. 

Falar  sobre  suic ídio 
nunca foi fácil, mas cam-
panhas, como o Setembro 
Amarelo ,  vêm abr indo 
cada vez mais espaço para 
o debate e a conscientiza-
ção sobre o tema. De acor-
do com o site “Setembro 
Amarelo”, são registrados 

cerca de 12 mil suicídios 
todos os anos no Brasil 
e mais de um milhão no 
mundo.  Um número que 
pode ser diferente se bus-
carmos as principais cau-
sas e as formas de ajudar, 
falar com responsabilida-
de, de forma adequada e 
de acordo com que reco-
mendam as autoridades 
de saúde.

Observe as pessoas a sua 
volta. Alguém pode estar 
precisando de você. Você 
pode estar precisando de 
alguém.  

E não esqueça, se você 
precisar de auxílio, se quiser 
conversar, peça ajuda!

Ligue 188 - CVV-Centro 
de Valorização da Vida.

Você não está sozinho!

RESOLUÇÕES E PORTARIAS 
DA OAB DE ARARAQUARA

RESOLUçãO Nº 09/2020

Dispõe sobre as medidas a serem tomadas
 no âmbito da 5ª Subseção da OAB de 
Araraquara
 regulamentando as Resoluções Conjuntas 
nº 02/2020,  nº 06/2020 e nº 12/20  ambas da 
CAASP/OABSP
 publicada em 20.03.20, 30.04.20 e 27.07.20, 
respetivamente, no tocante ao funcionamento 
da 
Casa da Advocacia e Cidadania I e II, VIII 
Turma do Tribunal de Ética e
 Disciplina, Unidade Regional da CAASP, 
Unidade Regional da ESA e salas 
de apoio nos Fóruns, tendo em vista a volta 
da contagem do prazos processuais físico em 
03 de agosto.

A Diretoria da 5ª Subseção no uso de suas 
atribuições legais e regulamentares, com 
base nas considerações efetuadas pelas 
Diretorias da CAASP e OABSP e com base 
na necessidade de adoção de medidas de 
prevenção à contenção do Coronavírus (CO-
VID-19), seguindo o princípio da precaução 
para a redução do risco sanitário, no âmbito 
da 5ª Subseção, diante da pandemia em curso 
assim declarada pela OMS, bem como das 
recomendações do Ministério da Saúde e das 
Secretarias da Saúde do Estado e Município,

RESOLVE:

Art. 1º Reiterar a suspensão dos eventos 
e reuniões institucionais anteriormente já 
suspensas, com amparo no art. 1 º da Res. 
nº 01/2020, art. 6º da Res. 06/20 e art. 4ª da 
Res. 12/20.

Art. 2º Reiterar realização virtual (videocon-
ferência) de reuniões e utilização do EAD 
para cursos da Unidade Regional da ESA 
Araraquara, com base no art. 4º da Res. 12/20.

Art. 3º Manter, com o amparo no art. 6º da 
Res. nº 01//2020 retrocitada, a autorização 
do trabalho remoto ou a adoção do regime de 
disponibilidade para funcionárias gestantes e 
funcionários maiores de 60 (sessenta) anos, 
pelo prazo da presente resolução.

Art. 4ª Manter o funcionamento da Casa da 
Advocacia e Cidadania I, a Comissão de Ética 
e Disciplina, a VIII Turma do Tribunal de Ética 
e Disciplina da OAB/SP, a Unidade Regional 
da CAASP e a Unidade Regional da ESA, 
priorizando o atendimento remoto, por e-mail, 
telefone e demais meios digitais, evitando-se 
ao máximo o atendimento físico, apenas em 
caso de extrema urgência.

Art. 5º Em atendimento ao art. 8º da Res. n. 
01/2020 c/c o art. 4º da Res. 06/2020 manter 
a redução do horário de trabalho dos funcioná-
rios para 05 horas diárias e o escalonamento 
dos mesmos, bem como alertá-los para que 
guardem a distância mínima de um metro 
entre si e de intensificar a higienização de 
todos os espaços e que estarão recebendo 
máscaras e álcool em gel. O restante da carga 
horária dos funcionários será cumprida em 
sistema remoto ou home office, cumprindo 
com isso a premissa do isolamento social.

Art. 6º Com base no art. 4º da Res. nº 06/20 
o funcionamento da Unidade Regional da 
CAASP sediada na Casa da Advocacia e 
Cidadania II seguirá regramento próprio 
com abertura e atendimento das 10h às 16h, 
no tocante ao serviço de farmácia, o setor 
administrativo e a livraria, nos termos dos 
Decretos Estadual e Municipal que regulam 
essas atividades.

Art. 7º A Casa da Advocacia e Cidadania I e 
a Unidade Regional da ESA funcionarão das 
09h às 16h, observando-se o escalonamento 
de funcionário e providências de segurança 
citados no art. 5º da presente Res.

Art. 8ª A VIII Turma do Tribunal de Ética e 
Disciplina da OABSP sediado na Casa II 

funcionará das 08h30min às 18h, observando 
o escalonamento de funcionários e provi-
dências de seguranças citados no art. 5º da 
presente Res.

Art. 9º A Comissão de Ética e Disciplina 
sediada na Casa da Advocacia e Cidadania 
II funcionará das 11h às 16h, observando-se 
as providências de segurança citados no 
art. 5ª da presente Resolução, priorizando 
o atendimento remoto por e-mail, telefone e 
demais meios digitais, evitando-se ao máximo 
o atendimento físico.

Art. 10º A sala da OAB junto ao Fórum 
Trabalhista continua fechada por conta de 
determinação do fechamento das unidades 
judiciais do TRT15.

Art. 11º A sala da OAB junto ao Fórum Esta-
dual permanecerá aberta das 13h00min às 
17h00min para atendimento da Advocacia 
com observância do atendimento de 02 (duas) 
pessoas por vez para se evitar aglomeração, 
mediante a observação de todas as normas 
sanitárias, principalmente as citadas no art. 5º 
da presente Res.

Art.12º A sala de autoatendimento da OAB 
junto ao Fórum Federal permanecerá aberta 
das 13h00min às 19h00min para atendimento 
da Advocacia, mediante a observação de 
todas as normas sanitárias, principalmente as 
citadas no art. 5º da presente Res.

Art. 13º Recomenda-se a Advocacia e a 
Sociedade Civil que se utilizem dos meios 
virtuais de comunicação, evitando o com-
parecimento desnecessário as Casas da 
Advocacia e Cidadania de Araraquara n I e 
II e Sala da OAB do Fórum estadual (fone 
16.33360703 – email.: araraquara@oabsp.
org.br), utilizando o atendimento físico apenas 
em caso de extrema urgência.

Art. 14º Os funcionários e usuários serão 
submetidos ao uso de máscara e à medição 
da temperatura para acesso e permanência 
nas instalações da OAB.

Art. 15º Atendendo a necessidade do funcio-
namento dos serviços da Subseção os cola-
boradores poderão ser chamados a prestar o 
serviço presencial ou ser colocados em home 
office, bem como se houver necessidade a 
referida Resolução poderá ser alterada.

Art. 16º No que não for contrária a presente 
Resolução as anteriores permanecem válidas.

Publique-se, dê ciência e registre-se.

Araraquara (SP), 31 de julho de 2.020.

Tiago Romano  
Presidente
Clara Maria Rinaldi de Alvarenga
Vice-Presidente 
Lincoln José Guidolin
Secretário-Geral
Rodrigo Donini Veiga
Secretário Adjunto
Felipe José Maurício de Oliveira
Tesoureiro

RESOLUçãO Nº 10/2020

Dispõe sobre as medidas a serem tomadas
 no âmbito da 5ª Subseção da OAB de 
Araraquara
 regulamentando as Resoluções Conjuntas 
nº 02/2020,  nº 06/2020 e nº 12  ambas da 
CAASP/OABSP
 publicada em 20.03.20, 30.04.20 e 27.07.20, 
respetivamente, no tocante ao funcionamento 
da 
da VIII Turma do Tribunal de Ética e
 Disciplina.

A Diretoria da 5ª Subseção no uso de suas 
atribuições legais e regulamentares, com base 
nas considerações efetuadas pelas Diretorias 
da CAASP e OABSP e com base na neces-

sidade de adoção de medidas de prevenção 
à contenção do Coronaví-rus (COVID-19), 
seguindo o princípio da precaução para a 
redução do risco sanitário, no âmbito da 5ª 
Subseção, diante da pandemia em curso 
assim declarada pela OMS, bem como das 
recomendações do Ministério da Saúde e das 
Secretarias da Saúde do Estado e Município,

RESOLVE:

Art. 1º Determinar o funcionamento da VIII Tur-
ma do Tribunal de Ética e Disciplina da OABSP 
sediado na Casa II funcionará das 08h30min 
às 17h30min, observando as providências de 
seguranças citados no art. 5º da presente Res.

Art. 2ª Fica mantida no mais a totalidade da 
Resolução nº 09/20 da OAB de Araraquara.

Publique-se, dê ciência e registre-se.

Araraquara (SP), 03 de agosto de 2.020.

Tiago Romano  
Presidente
Clara Maria Rinaldi de Alvarenga
Vice-Presidente 
Lincoln José Guidolin
Secretário-Geral
Rodrigo Donini Veiga
Secretário Adjunto
Felipe José Maurício de Oliveira
Tesoureiro

A Secretária-geral da 5° Subseção da OAB 
de Araraquara no uso de suas atribuições e:
 Considerando as disposições regulamentares 
da Subseção;
Considerando a proximidade do período 
eleitoral;
Considerando a necessidade de complemen-
tar a portaria SG 01/2020 da 5ª Subseção:
 
Edita a Portaria n° 02/20:
 
1. Em face da aproximação do período 
eleitoral, fica terminantemente vedado o agen-
damento e realização de lives, webina-res ou 
qualquer outro evento, ainda que presencial, 
utilizando o nome ou perfil da 5ª Subseção 
ou suas comissões. Fica, ainda, vedada a 
participação dos membros das comissões nos 
eventos, exceto se a participação for pessoal 
e sem qualquer menção, na divulgação ou 
durante o evento, de vínculo com a Ordem 
dos Advogados do Brasil.
2. A realização dos eventos poderá, excepcio-
nalmente, ser autorizada pela Diretoria, desde 
que antes de qualquer divulga-ção.
3. Fica proibida a realização, em qualquer 
hipótese, de eventos com a participação de 
pré-candidatos ou candidatos a quais-quer 
cargos eletivos.
4. É vedada a realização de qualquer pos-
tagem em redes sociais ou divulgação por 
qualquer outro meio da 5ª Subseção da OAB 
de fotos ou mensagens envolvendo pré-
candidatos ou candidatos a cargos eletivos.
5. Os eventos agendados fora das determi-
nações da presente portaria serão imediata 
e automaticamente cancelados.
6. O desrespeito à presente portaria po-
derá ensejar a exoneração do membro da 
comissão.
7. A portaria SG 01/2020 fica mantida, no que 
não conflitar com a presente.
8. A presente portaria entra em vigor na data 
de hoje.
 
Determino o registro e publicação.
 
Araraquara (SP), 31 de Agosto de 2020.
 
Lincoln José Guidolin
Secretário-Geral da 5° Subseção da OAB 
de Araraquara
 
Tiago Romano
Presidente da 5° Subseção da OAB de 
Araraquara
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