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PALAVRA DO PRESIDENTE
Conta bancária inativa e ilegalidade de 
cobrança de encargos e tarifas. 

Vários consumidores 
são lesados diariamente 
com cobranças abusivas 
de tarifas e encargos 
em contas bancárias já 
inativas, sem movimen-
tação e sem débitos e 
pendências no momento 
da paralisação da movi-
mentação. Na maioria 
dos casos o correntista/
consumidor percebe o 
débito apenas quando é 
surpreendido com uma 
negativação em bancos 
de dados de proteção ao 
crédito.

Frisa-se que não há 
um parâmetro fixo de 
tempo de inatividade 
para que a conta ban-
cária seja considerada 
inativa e cancelada au-
tomaticamente, posto 
que, antes havia pre-
visão na Resolução nº 
2.025, de 24 de novem-
bro de 1993 do Banco 
Central do Brasil de que 
a conta bancária sem 

movimentação por 06 
meses deveria ser consi-
derada inativa. Todavia, 
a citada resolução foi 
revogada, o que gera até 
hoje confusão e alguns 
entendimentos errôneos 
de que não existe mais 
conta bancária inativa, 
havendo apenas a pos-
sibilidade do consumi-
dor/correntista pedir o 
encerramento da conta 
bancária, de modo que 
daí por diante não ca-
beria mais cobrança de 
encargos.

Ocorre que referido 
entendimento é equi-
vocado e mesmo sem 
previsão normativa do 
Banco Central do Brasil, 
a conta bancária inativa 
deve ser encerrada e os 
lançamentos meramente 
administrativos que vão 
evoluindo ou se soman-
do com os novos devem 
ser cancelados, retroa-
gindo a data da última 
movimentação. Nesse 
compasso cumpre alertar 
que os bancos devem 
providenciar o encerra-
mento de contas inativas 
automaticamente, que 
em sua última movimen-
tação não apresentavam 
débitos.

Isto porque o inciso 
V do artigo 39 do Códi-
go de Defesa do Consu-

midor diz que é vedado 
“ao fornecedor de pro-
dutos ou serviços exigir 
do consumidor vanta-
gem manifestamente 
excessiva”, logo, se 
pelos extratos bancários 
ficar comprovado que 
não houve movimenta-
ção na conta não deve 
haver pagamento, pois 
não existe prestação de 
serviço. Em verdade 
o próprio nome já diz 
que a tarifa se destina 
a manter a conta ativa, 
por conclusão lógica, 
se estava inativa, seria 
uma vantagem exagera-
da pagar por um serviço 
não utilizado, ou me-
lhor, sequer prestado.

Enfim é responsa-
bilidade dos bancos 
conferir as contas ina-
tivas e encerrá-las sem 
qualquer cobrança. To-
davia, assim não agem, 
pois se cobrarem 01 
milhão de correntistas 

por 12 meses no valor 
de R$50,00 no final te-
rão a monta de R$600 
milhões. Ainda, no final 
desse mesmo período 
apenas 10% dos corren-
tistas vão se socorrer do 
Poder Judiciário para 
cancelar a cobrança, 
pois 90% vão pagar os 
valores sem discutir 
(e ainda vão pagar ju-
ros para parcelar), logo 
teremos apenas R$60 
milhões devolvidos aos 
consumidores e lucro 
à instituição de R$540 
milhões sem sequer ha-
ver prestação de serviço 
bancário. Enfim pedi-
mos aos leitores que 
exercitem os cálculos 
que verão o porquê as 
instituições financeiras 
não cumprem a lei.

É de se observar igual-
mente que a ausência do 
pedido verbal ou escrito 
de encerramento não é 
condição essencial para 

manter a conta aberta e 
com encargos e tarifas, 
pois o pedido de encerra-
mento da conta corrente 
é mero ato burocrático 
que, não retira a obriga-
ção do banco de encer-
ramento da conta inati-
va. Em verdade maior 
mesmo ausente a prova 
formal do pedido de en-
cerramento da conta por 
parte do consumidor/
correntista, não é cabível 
a cobrança de qualquer 
tarifa ou encargo, em 
razão da necessidade de 
observância do dever 
de lealdade derivado do 
princípio da boa-fé obje-
tiva que rege a relação de 
consumo.

Em suma é ilegal a 
cobrança de tarifas e 
encargos em conta ban-
cária inativa, devendo 
a mesma ser encerrada 
após a sua inatividade 
pelo correntista/consu-
midor.
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Henrique Milani
Membro da Comissão da 

Jovem Advocacia de Arara-
quara-SP

Na Justiça do Trabalho, a 
conciliação é uma possibili-
dade de proporcionar fim a 
uma lide em diversas fases 
processuais e até mesmo pré
-processuais, onde por estar-
mos falando de uma relação 
em que nitidamente sempre 
teremos uma parte mais frágil 
do que a outra, sendo o traba-
lhador ou trabalhadora, está 
é uma medida que sempre 
alcança sua finalidade, qual 
seja, proporcionar justiça so-
cial, em especial de maneira 
célere e eficiente, visando 
proporcionar ao trabalhador 
ou trabalhadora, além de 
uma certa melhora em sua 
subsistência, uma reparação 
pelos danos causados a si 
pelos direitos trabalhistas que 
lhe foram lesados na vigência 
de seu contrato de trabalho.

A conciliação pré-pro-
cessual pode ser classificada 
como aquela que é realizada 
em momento de homologa-
ção de acordo em sindicato 
de determinada categoria 
profissional, para a finalidade 

de rescisão contratual (por 
acordo) ou ainda a homolo-
gação de transação extraju-
dicial, que é um acordo entre 
empregado e patrão que é 
homologado no judiciário. A 
homologação da transação 
extrajudicial é uma possibi-
lidade de homologação de 
acordo extrajudicial na Jus-
tiça do Trabalho que trouxe 
benefícios à ambas as partes, 
em especial a tão almejada 
segurança jurídica, visto que 
com o acordo homologado, 
nenhuma das partes poderá 
depois reclamar judicialmen-
te e poderá ser iniciada de 
imediato a execução judicial 
em caso de inadimplência.

Já em fase judicial ou em 
determinadas etapas pro-
cessuais, é possibilitada a 
conciliação entre as partes 
em audiências iniciais ou 
unas, inclusive em audiên-
cias unas, é comum iniciar-
se uma audiência e também 
finaliza-la com a abertura 
de proposta de conciliação 
pelo juízo. Lembrando que 
o magistrado não é obrigado 
a propor conciliação, mas 
é um direito liquido e certo 
das partes a homologação 
de acordo quando as partes 

realizarem uma composi-
ção, cabendo inclusive a 
interposição de mandado de 
segurança em caso de recusa 
pela homologação de acordo.

Além disso é sempre 
possível as partes se com-
porem judicialmente e pe-
ticionarem nos autos infor-
mando a composição, sendo 
em fase de conhecimento ou 
de execução. Ainda nesse 
sentido, foram implanta-
dos nos fóruns trabalhistas 
CEJUSCs para atuarem 
realizando audiências em 
fases de conhecimento e de 
execução, com a finalidade 
de aproximarem as partes 
e vem obtendo expressivos 
resultados de conciliações.

Pois bem, tratando-se 
de tempos de pandemia, 
em especial, a que vivemos 
atualmente em 2.020 em 
virtude do corona vírus (CO-
VID-19), na qual tivemos de-
cretado estado de calamidade 
pública, por meio do decreto 
6/20 do governo federal, tal 
situação atingiu a subsistên-
cia do empregado, o lucro do 
empresariado, afetou a saúde 
e a economia, não somente 
em nosso pais, mas em nível 
mundial! 

O índice de desempre-
go aumentou consideravel-
mente, colocando pessoas 
a mercê da sorte, visto que 
o amparo recebido pelo go-
verno federal, R$ 600,00 é 
extremamente pouco perto 
das necessidades básicas de 
todo cidadão, em especial os 
de baixa renda. 

Em meio a uma crise 
financeira/econômica, e de 
saúde pública que assola a 
sociedade brasileira, a con-
ciliação em lides trabalhistas 
pode ser uma alternativa não 
apenas para o empregado, 
mas também para a empresa. 

Em um processo judicial 
são analisados diversos fa-
tores de risco para a concre-
tização do acordo judicial, 
em tempos de pandemia, é 
necessário colocar como um 
fator essencial para a realiza-
ção do acordo, a necessidade 
da parte (cliente), no caso 
empregado(a), pois mesmo 
diante de uma ação trabalhis-
ta que há a uma expectativa 
de haver em um médio ou 
longo prazo um proveito 
econômico considerável para 
ampliar sua renda familiar, é 
necessário analisar a situação 
econômica atual do empre-

gado, desempregado (ou até 
mesmo empregado mas sem 
grandes rendas e muitas des-
pesas) necessitando amparar 
financeiramente sua familia e 
arcar com diversas despesas. 
Dessa forma a conciliação 
e o efetivo cumprimento de 
um acordo trabalhista traria 
grandes benefícios para o 
cidadão brasileiro nesse mo-
mento tão carente de recursos 
financeiros. 

Já para a visão da em-
presa, sempre é bom findar 
uma demanda judicial, e 
diminuir as estatísticas de 
ações judiciais. Há outros 
benefícios como não dar 
continuidade a demanda 
processual, passar por toda 
uma instrução processual 
e poder ser condenada a 
arcar com custas processu-
ais, honorários advocatícios 
sucumbenciais, honorários 
periciais, preparos recursais e 
até mesmo uma condenação 
judicial do valor da ação, fato 
que poderia colocar em risco 
a manutenção da atividade 
empresarial pela empresa. 

Sendo assim, conciliar é o 
melhor caminho, em especial 
para os mais necessitados e 
em tempos de pandemia!

A importância de conciliar  
em tempos de pandemia

A Comissão de Proteção e Defesa 
Animal da OAB Araraquara em 
parceria com o Gabinete da 
Deputada Márcia Lia realizou a 
entregadas rações arrecadadas

08 protetoras receberam as doações para darem continui-
dade nos cuidados aos animais resgatados.

A CPDA Araraquara agradece a parceria e informa que 
as arrecadações continuam!

*Na foto, Carolina de Mattos Galvão, presidente da CPDA 
Araraquara e Francisco.
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ENTREGA DE CARTEIRAS

Alexsander Diogo Rodrigues

Caroline Stefani Machado Nardin

Eder Augusto dos Santos

Bruno e Brito Iguau

Daiane Regina de Araujo

Felipe de Oliveira Amaral

Bianca de Barros Machioni

Claudio Diogenes Luiz

Edison Fernando da Silva

Glaucineide 
Barroso 
Oliveria

Renata Motih Abdel Fattah

Guilherme 
Antonio 
Fernandes

Débora Passos

Vanessa Cristina dos Santos Vitória Rafaela Prampero Arroyo

Bruno Zafallon

Desirre Corine Pinto

Francisco Rodolfo Castelucci

Adalberto Mariano Franco

Camila Oliveira de Souza

Déborah Mendes Ribeiro

Gabriela Sanches Riberio Machado

“Todos os cuidados foram tomados de acordo com 
o ministério da saude”
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ENTREGA DE CARTEIRAS

Heloisa Ferreira Cintrão

José Pedro Marques da Silva

Leonardo QuessadaLopes

Miguel Marques Francisco

Isabela Cappi Vanalli

Karina Albino Francisco

Maria Julia Camargo Pagotto

Natália Dalau Martins

Heloisa Neves Ravena Picazo

João Guido Gardini Mendes

Lucas Camilo Lelis

Milena Camaforte Aguiar Alves

Jesiel Souza Machado

Karine Helida de Castro

Marina Biscaro

Rafael Miguel de Souza

Jonathan Martins da Silva

Lara Rampani Santiago

Matheus Gregório da Silva

Ramon Stemberg Gonçalvez
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LIVES DO PROFESSOR 
FERNANDO PASSOS: 
PARCERIA UNIARA E 

OAB DE ARARAQUARA

Live do Ministro DRº Gilmar Mendes 
tema: live intitulada STF e a crise em 
tempos de pandemia

Live do Presidente da OABSP Caio 
Augusto tema abordado: ações da 
OABSP frente à pandemia do Covid-19

Live do Professor Dimas Ramalho 
tema tratado: o controle das contas 
públicas em tempos de pandemia

Live do Professor Tourinho tema:    
processo penal atual com o professor 
Fernando da Costa Tourinho Filho

Live do Professor Antônio Carlos Rodrigues 
do Amaral tema: da renegociação de 
contratos e litígios no Brasil e no exterior

Live do Jurista Fábio Ulhoa 
tema: crises previsíveis e crises 
imprevisíveis:

Live do Deputado Rodrigo Maia tema: 
o papel do parlamento no combate ao 
Covid-19

Live do professor Fernando Passos com 
o Cardeal Orani João Tempesta sobre 
solidariedade em tempos de Covid-19

Live do professor Wagner Menezes 
tema: tema o papel das Organizações 
Internacionais no combate à pandemia 
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Live do  Advogado Gilberto Giusti tema: 
as barreiras para a ascensão profissional 
das mulheres - segregação vertical

Live da Advogada Cristina Mattioli 
tema: a retomada dos empregos

Live da professora Carla Rister tema: 
combate à pobreza em tempos de 
pandemia

Live do Filomeno Moraes  tema: 
Democracia e Poderes de Estado

Live da Professora Alice Biachini  tema: 
as barreiras para a ascensão profissional 
das mulheres - segregação vertical

Live do professor Geraldo Figueiredo Júnior 
tema; como aplicar a nova lei sobre o 
combate ao desperdício de alimentos

Live da advogada Berenice Giannella 
tema: assistência social na cidade de 
São Paulo em tempos de pandemia

Live do professor Fernando com o 
Advogado Gesner Oliveira sobre A 
importância do novo marco do saneamento 
para a retomada da economia
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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 Diretoria da OAB de Araraquara atenta a pandemia de 
Covid-19 que assola a Sociedade Civil antecipa e inicia 
a 2ª Campanha de Doação de Sangue em parceria com o 

Hemonúcleo Regional da Unesp de Araraquara.
Solicitamos a Advo-

cacia  que atenda ao 
pedido do Drº Bonfá, 

Professor responsável 
pelo núcleo e façam as 

doações. A DIRETO-
RIA DA OAB DE ARA-
RAQUARA e o HEMO-
NÚCLEO REGIONAL 
DA UNESP DE ARA-

RAQUARA agradecem 
o gesto humanitário de 

todos e todas!!!!
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Mulher, você não está sozinha!  Se estiver sendo vítima de violência 
faça um X na palma da mão e mostre ao funcionário de uma farmácia.

A OAB Araraquara 
apoia a campanha Sinal 

Vermelho Contra a 
Violência doméstica

A Diretoria da OAB de Araraquara 
informa que em 19/05/2020 a Comis-
são de Proteção e Defesa dos Animais 
da 5ª Subseção da OAB Araraquara 
intermediou a doação de 150 doses 
de vacina V4 para os gatos abrigados 
no Santuário dos Gatos colaborando 
para a saúde desses animais e que 
sejam doados de forma responsável 
em respeito à legislação vigente.

Matéria completa em: http://www.
araraquara.sp.gov.br/noticias/2020/
maio-1/19/santuario-dos-gatos-recebe-
doacao-de-150-doses-da-vacina-v4

A Diretoria informa ainda que 
a Comissão de Proteção e Defesa 
dos Animais da 5ª Subseção da 
OAB Araraquara em parceria com a 
Vereadora Juliana Damus elaborou o 
PL 22/2019 que proíbe pessoas com 
histórico de maus tratos de adotarem 
animais pelo período de cinco anos.

A lei ainda proíbe a devolução de 
animais resgatados de maus tratos a 
esses tutores e também há previsão 
de multa.

Mais um avanço para a causa 
animal da cidade de Araraquara!

Ações da Comissão de Proteção 
e Defesa dos Animais da OAB 

de Araraquara
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LIVES DA COMISSÃO DA JOVEM ADVOCACIA

• 18/04 – Vanessa João (Membro da 
Comissão da Jovem Advocacia) e Henrique 
Milani (Membro da Comissão da Jovem 
Advocacia) sobre o Auxilio emergencial e 
liberação do FGTS:

• 20/05 às 20hs – Allan Sant’Anna (Presidente 
da Comissão da Jovem Advocacia) e George 
Lopes Vieira (Presidente da Comissão da OAB 
vai à Universidade) sobre O jovem advogado 
diante a Pandemia

• 09/06 às 20hs – Henrique Milani (Membro 
da Comissão da Jovem Advocacia) e 
Fernando Cardoso (Membro da Comissão de 
Relacionamento com a Justiça do Trabalho) 
sobre Negociação coletiva em tempos de 
pandemia Covid-19 como doença ocupacional 
e audiência virtual

• 06/05 – Vanessa João (Membro da 
Comissão da Jovem Advocacia) e Nayara 
Morais (Presidente da Comissão de Direito 
Previdenciário), sobre INSS e a pandemia

• 30/05 às 10hs - Rafaela Milani (Membro 
da Comissão da Jovem Advocacia) e Giulia 
Negrini (Membro da Comissão da Infância 
e Juventude) sobre Direitos das crianças e 
adolescentes em tempos de pandemia

• 13/06 às 10hs – Allan de Sant”Anna 
(Presidente da Comissão da Jovem 
Advocacia) e Patrícia Bertuol (Presidente 
da de Estudos de Oratória Forense) sobre A 
importância da oratória para a advocacia

• 23/04 – Rafaela Milani (Membro da 
Comissão da Jovem Advocacia) e Nicolas 
Mendes (Membro da Comissão da Jovem 
Advocacia) sobre Visitas, pensão alimentícia 
e prisão do devedor em época de pandemia

• 23/05 às 10hs - Henrique Milani (Membro da 
Comissão da Jovem Advocacia) e Yuri Tramontano 
(Presidente da Comissão de Relacionamento da 
OAB de Araraquara com a Justiça Trabalhista) 
sobre Aplicação das medidas provisórias 927/2020e 
936/2020 e entendimentos do STF

• 11/06 às 20hs – Caroline Calestine (Membro 
da Comissão da Jovem Advocacia) e João 
Emílio (Presidente da Comissão de Direito 
do Consumidor) sobre A impossibilidade de 
interrupção de serviços essenciais durante a 
pandemia

• 09/05 – Rafaela Milani (Membro da 
Comissão da Jovem Advocacia) e Cilene 
Poll (Presidente da Comissão da Mulher 
Advogada sobre Pandemia e o aumento de 
casos de violência doméstica

• 02/06 às 20hs - Rafaela Milani (Membro da 
Comissão da Jovem Advocacia) e Giovanna 
Aere, sobre direito digital e compliance

• 16/06 às 20hs – Vanessa João (Membro 
da Comissão da Jovem Advocacia) e Thiago 
Barbanti (Presidente da Comissão de Ética 
e Disciplina) sobre Condutas antiéticas e 
processo ético disciplinar

• 13/05 às 20hs - Walle Camargo (Membro 
da Comissão da Jovem Advocacia) e Lucas 
Varella (Membro da Comissão da Jovem 
Advocacia) sobre os impactos do COVID19 
nas relações contratuais

06/06 às 10hs – Nicolas Mendes (Membro 
da Comissão da Jovem Advocacia) e Hebert 
Quadrado (Presidente da Comissão de 
Assistência Judiciária) sobre Desafios da 
Assistência Judiciária

• 18/06 às 20hs – Walle Camargo (Membro 
da Comissão da Jovem Advocacia) e Carla 
Lozano (Presidente da Comissão da OAB 
vai à Escola) sobre Impactos do Covid-19 
nas mensalidades no ensino particular
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• 20/06 às 10hs – Rafaela Milani (Membro 
da Comissão da Jovem Advocacia) e 
Amanda Aguiar (Psicóloga) sobre questões 
familiares com interfaces na psicologia

• 07/07 às 20hs – Rafaela Milani 
(Membro da Comissão da Jovem 
Advocacia) e Rosimeire Silva 
(Presidente da Comissão de 
Responsabilidade Social) sobre 
Políticas públicas de geração de 
trabalho e renda em combate à fome

• 23/07 às 20hs – Daniele Souza 
(Membro da Comissão da Jovem 
Advocacia) e Rudy Soudi Manai 
(Presidente da Comissão de 
Ensino Jurídico) sobre os reflexos 
da pandemia no ensino jurídico e 
exame da OAB

• 11/07 às 10hs – Rafaela Milani 
(Membro da Comissão da Jovem 
Advocacia) e Carol Galvão 
(Presidente da Comissão de Direito 
Sistêmico) sobre Direito e postura 
sistêmica

• 30 /07 às 20hs – Caroline 
Calestini (Membro da Comissão da 
Jovem Advocacia) e Aline Fragalá 
(Membro da Comissão de Direito 
do Consumidor) sobre Comentários 
sobre Práticas abusivas nas relações 
de consumo

• 18/07 às 10hs – Walle Camargo 
(Membro da Comissão da Jovem 
Advocacia) e Nayara da Costa 
(Presidente da Comissão de 
Combate à Discriminação Racial) 
sobre O jovem advogado negro e o 
mercado de trabalho

• 27/05 às 20hs - Fabio Maciel 
(Membro da Comissão da Jovem 
Advocacia) e Tiago Romano 
(Presidente da 5ª Subseção da OAB 
de Araraquara) sobre Direito do 
consumidor em época de isolamento 
social e pandemia

• 09/07 às 20hs – Henrique Milani 
(Membro da Comissão da Jovem 
Advocacia) e Carlos Alberto Frigieri 
(Juiz do Trabalho) sobre Teletrabalho 
e saúde do trabalhador em tempos 
de pandemia

• 28/07 às 20hs – Nicolas Mendes 
(Membro da Comissão da Jovem 
Advocacia) e Rafael Rangel (Vice-
Presidente da Comissão de Direito 
do Consumidor) sobre Comentários 
sobre LGPD e direito do consumidor

• 16/07 às 20hs – Daniela Souza 
(Membro da Comissão da Jovem 
Advocacia) e Jair amando (Vice-
Presidente da Comissão de 
relacionamento com o Fórum Estadual 
e Federal) sobre O relacionamento do 
advogado com as unidades do poder 
judiciário em tempos de pandemia

• 16/05 às 10hs - Nicolas Mendes 
(Membro da Comissão da Jovem 
Advocacia) e Clara Alvarenga (Vice-
Presidente da 5ª Subseção da OAB 
de Araraquara) sobre a Advocacia 
frente a pandemia:

• 21/07 às 20hs - Rafaela Milani 
(Membro da Comissão da Jovem 
Advocacia) e Sérgio franco de Lima 
Filho “Professor Serginho” (Membro 
da Comissão de Ensino Jurídico) 
sobre Processo Civil e Tecnologia

04/06 às 20hs – Alan de Sant’Anna 
(Presidente da Comissão da Jovem 
Advocacia) e Felipe José Maurício 
de Oliveira (Diretor Tesoureiro 
da OAB de Araraquara) sobre 
Advocacia cível: aspectos práticos 
para a jovem advocacia

• 25/06 às 20hs – Nicolas Mendes (Membro 
da Comissão da Jovem Advocacia) e Vitor 
Diniz (Presidente da Comissão de Combate 
ao Exercício Ilegal da Advocacia) sobre o 
combate ao exercício ilegal da advocacia

• 23/06 às 20hs – Rafaela Milani (Membro 
da Comissão da Jovem Advocacia) e 
Carol Galvão (Presidente da Comissão de 
Defesa e Proteção Animal) sobre Legislação 
municipal e estadual sobre proteção animal

• 30/06 às 20hs – Vanessa João (Membro da 
Comissão da Jovem Advocacia) e Marcos 
Henrique Caetano do Nascimento (Defensor 
Público) sobre Os desafios para a retomada 
dos atendimentos jurídicos presenciais. O 
isolamento social mitigou o acesso a Justiça?

• 02/07 às 19hs – Henrique Milani (Membro 
da Comissão da Jovem Advocacia) Guilherme 
Loria Leoni (Presidente da Comissão de 
Compliance e anticorrupção) sobre Advocacia: 
atividade-meio e atuação ética
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No dia 19 de maio a OAB de Araraquara celebrou juntamente com a Paróquia Nossa Senhora do Vale de Araraquara a Missa em louvor a Santo Ivo, 
o Padroeiro da Advocacia. Obrigado Padre André e Vilma pelo carinho.

Para quem não pode assistir segue o link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2631470366958020&id=164490657036411

Missa em louvor a Santo Ivo na Paróquia de Nossa Senhora 
do Vale em Araraquara na terça dia 19 de maio

Missa em lou-
vor a Santo Ivo 
do domingo na 

Paróquia de São 
Dimas

Araraquara.

Quem não pode acompanhar segue o link: https://m.fa-
cebook.com/story.php?story_fbid=256611908789842&i-
d=100033231039224&sfnsn=wiwspmo&extid=r0shy4dr-
qKXISscm&d=n&vh=e
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Inauguração - sistema de videoconferência- 
Penitenciária de Araraquara

A 5° Subseção da OAB 
informa que, em virtude da 
pandemia da COVID-19, 
foi possibilitado para a ad-
vocacia o atendimento de 
clientes presos, por meio de 
videoconferência.

O sistema de atendimen-
to é o Microsoft Teams, já 
utilizado pela Secretaria de 
Administração Penitenciá-
ria de SP.

Para instruções sobre 
como instalar, operar e 
agendar os atendimentos, 
assista o tutorial divulgado 
no site da OAB/SP através 
do link https://covid19.
oabsp.org.br/saude-e-be-
neficios/tutorial-criado
-pela-oab-sp-orienta-sobre

-atendimento-remoto-a-
clientes-em-situacao-de-
carcere/

*Para reforçar a possibi-
lidade de atendimento, a 5° 
Subseção  disponibilizou na 
penitenciária de Araraquara 
um computador, equipado 
com câmera, microfone e 
caixas de som.*

A advocacia pode optar 
por atender o cliente em seu 
escritório, casa ou na sala da 
advocacia instalada ao lado 
da subportaria da Penitenci-
ária de Araraquara.

Os equipamentos estão 
instalados na Sala exis-
tente na Penitenciária de 
Araraquara que conta com 
espaço para a videoconfe-

rência e banheiro exclusivo 
para a Advocacia. A sala foi 
pintada e restaurada e está 
a disposição para uso dos 
advogados e advogadas.

*Frisa-se que o  atendi-
mento presencial continua 
garantido*, sendo o aten-
dimento virtual mais uma 
opção para a advocacia.

Idêntico projeto está 
sendo desenvolvido e im-
plantado no Centro de Res-
socialização Masculino de 
Araraquara.

A instalação do equipa-
mento na Penitenciária foi 
idealizada e realizada pela 
Diretoria da 5° Subseção e 
pelo Conselheiro Estadual, 
Dr. Paulo Malara.
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LIVES DAS COMISSÕES, CURSOS E EVENTOS DA OAB DE ARARAQUARA
Live da Comissão de 
Relacionamento da 
OAB de Araraquara 
com a Justiça 
Trabalhista de 
Araraquara:

No dia 28 de julho ativemos a live da 
Comissão de Relacionamento da OAB 
de Araraquara com a Justiça Trabalhista 
de Araraquara, onde o Advogado Yuri 
Tramontano (Presidente da Comissão) 
debateu com o Advogado Antonio João 
Capuzzi (Membro da Comissão Estadual 
de Relacionamento da OABSP com o 
TRT15) sobre A Prática do ônus da prova 
no processo do trabalho:

Live da Comissão 
de Compliance e 
Anticorrupção da 5ª 
Subseção da OAB 
de Araraquara

A Comissão de Compliance e Anti-
corrupção da 5ª Subseção da OAB de 
Araraquara realizou no dia  29/05/2020, 
às 17h, uma LIVE com a Drª Renata 
Fonseca Andrade com vasta atuação 
no ramo de governança corporativa e 
compliance nas atividades empresariais 
e no setor público, tratando de doações 
nas relações público-privadas e as le-
gislações aplicáveis. O moderador foi o 
Drº Guilherme Loria Leoni, Presidente da 
Comissão e Professor da UNIP de Ara-
raquara, que considera a importância do 
tema na atualidade e a oportunidade em 
ouvir uma expert com larga experiência 
no Brasil e no exterior:

Live da Comissão 
de Infância e 
Juventude organizou 
a live com o Juiz 
Marco Aurélio 
Bortolin sobre 
o tema: aspetso 
gerais da adoção

Sucesso total a live da Comissão 
de Infância e Juventude da OAB de 
Araraquara.

Abordando o tema: Adoção Aspectos 
Gerais, o Dr. Marco Aurélio Bortolin, 
Juiz da Vara de Infância e Juventude da 
Comarca de Araraquara - São Paulo fez 
uma brilhante live no dia 02 de junho.

Estiveram participando na live o 
Presidente da OAB de Araraquara Tiago 
Romano e a Presidente da Comissão 
Maria Antônia Alves:

Nosso já tradicional 
evento em parceria 
com a Fazenda do 
Estado de São Paulo 
sobre ITCMD FOI UM 
SUCESSO!!!!!

O Diretor Secretário-Geral da OAB 
de Araraquara Dr° Lincoln José Guidolin 
fez uma live com o Auditor Fiscal da 
Fazenda do Estado de São Paulo Dr° 
Aurélio Granjeiro, sobre ITCMD - Prática 
em tempos de pandemia:

4° Edição do Curso 
PjeCalc da ESA 
de Araraquara 
(modalidade online).

Nos dias 15, 16 e 17 de junho a 
Unidade Regional da ESA de Araraquara 
realizou a 4° Edição do Curso PjeCalc.

O curso já estava com turma fechada 
antes do início da pandemia do Covid19.

O curso foi convertido em modalida-
de online e os inscritos que desejaram 
realizar estão recebendo as lições do 
Professor Dr° Izildo pela plataforma 
Google Classroom

LIVE SOBRE 
HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS:

O Diretor Tesoureiro da 5ª Subseção 
da OAB de Araraquara Drº Felipe Oliveira 
e o ilustre Drº Guilherme Loria Leoni, 
advogado, professor universitário e 
Presidente da Comissão de Compliance 
da 5° Subseção da OAB fizeram no dia 
25/06 uma excelente live sobre Aplicabili-
dade Legal dos Honorários Advocatícios.

Comissão da 
Infância e 
Juventude da OAB 
de Araraquara: 
Dia 28 de Maio é 
comemorado o dia 
internacional do 
brincar.

Assim, na última semana do mês 
de maio comemoramos a Semana do 
Brincar.

Como já sabemos, em razão da 
pandemia ninguém está podendo sair 
de casa (isso inclui as nossas crianças 
e adolescentes). Pensando nisso a 

comissão de infância e juventude em 
parceria com diversos profissionais ide-
alizou a semana do brincar, postaremos 
em nossas redes sociais vídeos com 
profissionais ensinando as crianças e 
adolescentes a como se divertir em casa, 
com brincadeiras criativas e educativas!

Os vídeos poderão ser encontrados 
nas redes sociais da Comissão da Infân-
cia e juventude da OAB de Araraquara:

Instagram: @comissaoinfanciaejuv5
Facebook: Comissão da Infância e 

Juventude 5 Subseção de Araraquara
Confira a nossa programação.

Live da Vice-
Presidente Clara 
Alvarenga:

A Vice-Presidente Clara Alvarenga 
ministrou palestra com o tema ECA, 
Defensoria, OAB e o Acesso à justiça 
dentro da programação do Seminário 
“Conselho Tutelar e os 30 anos do ECA”, 
evento este que contou com o apoio da 
OAB de Araraquara.

Simpósio 
“Advocacia e Planos 
de Saúde”

Representando a Diretoria da OAB 
de Araraquara o Tesoureiro Felipe José 
Maurício de Oliveira participou do Sim-
pósio “Advocacia e Planos de Saúde”, 
organizado pela Faculdade FACERES 
de São José do Rio Preto em parceria 
com as Subseções que integram o 
Colégio de Presidentes do Centro Norte 
Paulista, com a presença do Presidente 
da OABSP, Dr. Caio Augusto Silva dos 
Santos e da vice-presidente da CAASP, 
Dra. Aline Favero. Evento de alto nível!!! 
Parabéns a todos organizadores e obri-
gado a todos os participantes.

Sucesso a live 
da Comissão 
de infância e 
juventude:

A Comissão realizou uma live com 
o tema: 30 anos de ECA, Avanços e 
Perspectivas em busca dos direitos das 
Crianças e Adolescentes, com a partici-
pação ilustre da Dra Noemi, Promotora 
de Justiça da Vara de Infância, Juventude 
e Idoso da Comarca de Araraquara - São 
Paulo.

As moderadoras foram as Advoga-
das Rafaela Milani e Raquel de Paula:

Live da Comissão 
de Combate à 
Discriminação 
Racial

No dia 02/07 a Comissão de Com-
bate à Discriminação Racial fez uma 
live com o professor Renato Barros, 
participaram da live a Presidente da 
Comissão Nayara Costa e a Advogada 
Camila Claudino:
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OAB de Araraquara 
participa da 5ª 
Reunião Geral dos 
Presidentes de 
Subseções com as 
Diretorias da OABSP e 
CAASP.

No dia 07 de maio os Diretores da 
OAB de Araraquara Drº Tiago Romano 
e Drº Felipe José Maurício de Oliveira, 
participaram da 5ª Reunião Geral dos 
Presidentes de Subseções com as Dire-
torias da OABSP e CAASP.

O Presidente da OAB de Araraquara 
Drº Tiago Romano usou a palavra para 
falar pela 13ª Região Administrativa re-
presentando as Subseções de Américo 
Brasiliense, Araraquara, Ribeirão Bonito, 
São Carlos e Descalvado.

Novamente vários assuntos de 
interesse da Advocacia e da Cidadania 
foram discutidos: essencialidade da 
função da advocacia, prazos judiciais, 
audiências  virtuais, precatórios,  normas 
e legislações diárias.

A Diretoria da OAB de Araraquara 
continuará atenta e participando ati-
vamente em prol da Advocacia e da 
cidadania.

OAB de Araraquara 
participou na tarde 
da quinta-feira dia 
04 de junho da 6ª 
Reunião Conjunta 
entre os Presidentes 
de Subseções, OABSP 
e CAASP.

A 5ª Subseção da OAB de Araraqua-
ra participou na tarde da quinta-feira dia 
04 de junho da 6ª Reunião Conjunta entre 
os Presidentes de Subseções, OABSP 
e CAASP.

A Subseção esteve representada na 
reunião pelo Presidente Tiago Romano 
e pelo Tesoureiro Felipe José Maurício 
de Oliveira.

Dentre os principais assuntos: as 
medidas necessárias para preservar as 
prerrogativas da Advocacia nas audiên-
cias por videoconferência, informações a 
respeito da reabertura dos fóruns e a volta 
dos prazos físicos dentre outros assuntos.

A OAB de Araraquara e a Secional 
paulista estão trabalhando em prol da 
Advocacia para que juntos possamos en-
frentar as dificuldades dessa pandemia:

 

OAB de Araraquara 
participou na tarde 
da quinta-feira dia 
18 de junho da 7ª 
Reunião Conjunta 
entre os Presidentes 
de Subseções, OABSP 
e CAASP.

A Subseção esteve representada na 
reunião pelo Presidente Tiago Romano 
e pelo Tesoureiro Felipe José Maurício 
de Oliveira.

O Presidente Tiago Romano usou 
da palavra pela 13ª Região Administra-
tiva, representando as Subseções de 
Araraquara, Ribeirão Bonito, Américo 
Brasiliense, São Carlos e Descalvado.

Dentre os principais assuntos: in-

formações à respeito da reabertura dos 
fóruns e cronograma e plano de aber-
tura,  audiências por videoconferência 
(evolução dos problemas existentes), 
digitalização de processos digitais, 
retomada do atendimento físico da Assis-
tência Judiciária Gratuita, digitalização do 
acervo do TED, benefícios humanitários 
da OABSP e CAASP etc.

A OAB de Araraquara e a Secional 
paulista estão trabalhando em prol da 
Advocacia para que juntos possamos en-
frentar as dificuldades dessa pandemia.

LIVE DA COMISSÃO 
DE DIREITO 
SISTÊMICO DA OAB 
DE ARARAQUARA:

Tema: Orientações às famílias em 
conflito.

Expositores: Juliana Céspedes - 
Chefe de Seção da Segunda Vara da 
Família e Sucessões da Comarca de 
Araraquara e membro da Comissão de 
Direito Sistêmico da OAB Araraquara e 
o professor Murilo Machado -  Super-
visor do Estágio de Psicologia Jurídica 
do Centro de Psicologia Aplicada da 
UNIP. A Advogada Rafaela Milani será 
a mediadora:

Live da Comissão 
de Combate à 
Discriminação Racial:

No dia 30 de julho a Comissão de 
Combate à Discriminação Racial fez um 
debate sobre A importância de uma edu-
cação antirracista com as Advogadas e 
Membros da Comissão Camila Claudino e 
Gislaine Soares e a professora Lia Martins:

Live da Comissão de 
Ensino Jurídico:

Ainda no dia 30 de julho a Comissão 
de Ensino Jurídico fez uma lives sobre 
Preparação par ao exame da OAB entre 
o Presidente da Comissão Rudy Manaia 
e o professor Roberto Rosio:

LIVES DA PRESIDÊNCIA
1ª Live: Presidente Tiago 

Romano e Vice-Presidente 
da OAB/SP Inovação do Pa-
cote Anticrime

A OAB de Araraquara realizou a live 
entre o Presidente da 5ª Subseção da 
OAB de Araraquara Tiago Romano e o 
Vice-Presidente da Seccional paulista 
Ricardo Toledo sobre o tema: INOVAÇÃO 
DO PACOTE ANTICRIME no dia 1º de 
julho às 19 hs com transmissão no Fa-
cebook do Presidente TIAGO ROMANO.

2ª Live da Presidência da 
OAB de Araraquara: projeto 
valorização da Advocacia. 

O Presidente Tiago Romano conver-
sou com o Conselheiro Federal da OAB 
Alexandre Ogusuku que é Presidente 
da Comissão Nacional de Defesa das 
Prerrogativas Profissionais da Advoca-
cia - OAB Nacional. O tema: Defesa das 
Prerrogativas da Advocacia:

3ª  PROJETO LIVES DA 
PRESIDÊNCIA – VALORI-
ZAÇÃO DA ADVOCACIA.

O Presidente Tiago Romano dialogou 
com o Advogado Eros Grau, Ministro 
aposentado do STF, Doutor e Livre Do-
cente em Direito pela USP. Foi Professor 
Visitante da Université Paris 1 [Panthéon-
Sorbonne) [2003-2004], da Université de 
Montpellier I [1996-1998), da Université 
du Havre (2009) e da Université de Cer-
gy-Pontoise [2013].

O tema foi: Lei e Justiça.

4ª  PROJETO LIVES DA 
PRESIDÊNCIA – VALORI-
ZAÇÃO DA ADVOCACIA.

O Presidente Tiago Romano vai 
dialogar com o Conselheiro Federal da 
OAB Nacional e Presidente da Comissão 
Nacional de Direitos Humanos da OAB 
Federal sobre os Direitos Humanos em 
época de Covid19.

O expositor Hélio das Chagas Leitão 
Neto foi Secretário de Justiça do Estado 
do Ceará e Presidente Estadual da OAB 
do Ceará por 02 gestões.

O encontro será no dia 29 de julho às 19 hs 
no Facebook do Presidente Tiago Romano II:

REUNIÕES DA DIRETORIA DA OAB E A CAASP E 
COM A OABSP E AS 243 SUBSEÇÕES
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OAB de Araraquara 
participou na tarde 
da quinta-feira dia 02 
de julho da 8ª Reunião 
Conjunta entre os 
Presidentes de 
Subseções, OABSP e 
CAASP.

A Subseção esteve representada na 
reunião pelo Presidente Tiago Romano 
e pelo Tesoureiro Felipe José Maurício 
de Oliveira.

O Presidente Tiago Romano usou 
da palavra pela 13ª Região Administra-
tiva, representando as Subseções de 
Araraquara, Ribeirão Bonito, Américo 
Brasiliense, São Carlos e Descalvado.

Dentre os principais assuntos: 
retomada das atividades físicas do 
Poder Judiciário, benefícios financeiros 
assistenciais a Advocacia, digitalização 
de processos físicos, audiências de ins-
trução por videoconferência, andamento 
da defesa da carteira do IPESP, levanta-
mento de guias, alvarás e mandados de 
levantamento nas comarcas etc.

OAB de Araraquara 
participou na tarde 
da quinta-feira dia 16 
de julho da 9ª Reunião 
Conjunta entre os 
Presidentes de 
Subseções, OABSP e 
CAASP e manifesta 
sua preocupação 
com as audiências de 
videoconferências de 
instrução.

A Subseção esteve representada na 
reunião pelo Presidente Tiago Romano 
e pelo Tesoureiro Felipe José Maurício 
de Oliveira.

O Presidente Tiago Romano usou 
da palavra pela 13ª Região Administra-
tiva, representando as Subseções de 
Araraquara, Ribeirão Bonito, Américo 
Brasiliense, São Carlos e Descalvado 
e falou sobre sua preocupação com as 
audiências de videoconferências que 
estão sendo designadas de instrução e 
a imposição arbitrária do Poder Judiciá-
rio de que a Advocacia receba em seu 
Escritório ou Residência a parte ou as 
testemunhas, onde o Poder Judiciário 
está arbitrariamente impondo um ônus a 
Advocacia, pedindo que sejam tomadas 
providências, inclusive com os casos 
existentes na Comarca de Araraquara 
(SP) (vide anexo).

Dentre os principais assuntos: 
retomada das atividades físicas do 
Poder Judiciário, benefícios financeiros 
e assistenciais a Advocacia, audiências 
de instrução por videoconferência etc.

Continuação

OAB DE ARARAQUARA PARTICIPA DA REUNIÃO DO 
COLÉGIO DE PRESIDENTES DO CENTRO NORTE PAULISTA.

 No dia 20 de maio os Diretores da 
OAB de Araraquara Tiago Romano e 
Felipe José Maurício de Oliveira participa-
ram de mais uma Reunião do Colégio de 
Presidentes do Centro Norte Paulista para 

discussão e assuntos ligados à Advocacia 
e a Cidadania.

Na reunião foram debatidos vários 
assuntos dentre eles: o repúdio a obri-
gatoriedade de tele audiências, princi-

palmente de instrução; os problemas da 
Advocacia frente à pandemia; questões 
ligadas aos ITCMD etc.

O Secretário-Geral da OABSP Aislan 
de Queiroga participou da reunião.

A Diretoria da OAB de Araraquara 
participou na tarde do dia 30 de julho da 
10ª Reunião entre das 243 Subseções 
paulistas e OABSP e CAASP.

A Diretoria esteve representada pelo 
Presidente Tiago Romano e Tesoureiro 
Felipe Oliveira.

A OAB de Araraquara durante a 
pandemia participou ativamente das 10 
reuniões ajudando e participando dos 
rumos que a Advocacia paulista está 
trilhando nesse período delicado que 
estamos atravessando.

Os temas debatidos> reabertura dos 
fóruns, audiências virtuais, benefícios da 
CAASP, reabertura das Casas da Advocacia 
e Cidadania das Subseções ainda fechadas 
por conta de determinações públicas etc.

OAB de Araraquara participou da 10ª 
Reunião entre das 243 Subseções 
paulistas e OABSP e CAASP.


