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COMBATE AO EXERCÍCIO ILEGAL 
DA ADVOCACIA EM ARARAQUARA

Dr. Felipe José Maurício de Oliveira, Diretor-Tesoureiro, nomeado como advogado da OAB/SP para atuar em Ação Civ-
il Pública movida pela Seccional contra empresas que ofertaram serviços jurídicos irregularmente e  Presidente Dr. Tiago 
Romano, acompanhado do Dr. Felipe, como preposto-representante da Seccional Paulista da OAB, também na defesa das 

Atividades Privativas da Advocacia.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
O reconhecimento da boa-fé 
nos contratos de consumo

Os fornecedores de pro-
dutos ou serviços ao reali-
zarem um contrato devem 
sempre se ater ao seu fiel 
cumprimento, ou seja, de-
sempenhar a risca o objeto do 
contrato, nunca se valendo de 

sua superioridade econômica 
para alterar as condições e 
regras combinadas.

Todavia, na prática não 
é isto que estamos vivendo, 
pois, é muito comum o forne-
cedor de produto ou serviço 
celebrar um contrato com o 
consumidor, prometendo um 
objeto certo que lhe vincula 
pelo interesse e no momento 
da fruição simplesmente há 
a mudança arbitrária com o 
intuito único de prejudicar o 
consumidor.

Vários são os exemplos 
dessa violação como nos ca-
sos de prestação de serviços 
de telefonia móvel ou fixa, 
onde é contratado um plano 

mais econômico e quando 
o consumidor tem acesso 
ao sistema está cadastrado 
outro mais oneroso; seguros 
de vida que são vendidos a 
consumidores leigos com a 
previsão de indenização para 
o evento morte sem qualquer 
ressalva e quando há o óbito, 
o consumidor se surpreende 
com uma cláusula que prevê 
a exclusão da indenização 
pela morte natural, sendo 
indenizável apenas a aciden-
tal; a oferta que ocorria de 
consórcio para a aquisição 
de veículo e no momento da 
contemplação o consumidor 
tinha a surpresa de que ha-
via contratado apenas uma 

porcentagem do veículo, 
tendo que complementar a 
diferença etc.

Por essa razão nunca foi 
tão necessário observar antes, 
durante e após a formalização 
dos contratos a boa-fé. A ex-
pressão boa-fé origina-se da 
palavra latina fides, e era muito 
utilizada no Ordenamento Ju-
rídico romano como sinônimo 
de honestidade, confiança, 
lealdade e sinceridade. 

Para esses casos o consu-
midor encontrará proteção 
no CDC, na medida em que, 
são nulas de pleno direi-
to as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento 
dos produtos e serviços que 

“sejam incompatíveis com 
a boa-fé”. O inciso IV do 
artigo 51 do Código Consu-
merista reza que “são nulas 
de pleno direito, entre ou-
tras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento 
de produtos e serviços que: 
estabeleçam obrigações con-
sideradas iníquas, abusivas, 
que coloquem o consumidor 
em desvantagem exagerada, 
ou sejam incompatíveis com 
a boa-fé ou a equidade”.

Em suma sempre deve 
haver a observância da boa-fé 
nos contratos de consumo, ou 
seja, respeitar a real vontade 
do consumidor na contra-
tação.

A Diretoria da OAB 
de Araraquara esteve 
representada pelo Pre-
sidente Tiago Romano 
na Reunião do Colégio 
de Presidentes de Sub-
seções do Centro Norte 
Paulista na cidade de 
Catanduva. A reunião 
ordinária do Colégio 
contou com a presença 
do Presidente da Secio-

nal paulista Drº Caio Au-
gusto. As reivindicações 
e sugestões da Subseção 
de Araraquara foram 
levadas ao Colégio e se-
rão analisadas. Foi uma 
reunião muito produtiva 
e a Subseção de Arara-
quara pode participar das 
decisões e rumos que a 
Advocacia bandeirante 
vai tomar no futuro.

OAB DE ARARAQUARA PARTICIPA DA REUNIÃO DO COLÉGIO 
DE PRESIDENTES DO CENTRO NORTE PAULISTA
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No dia 27 de janeiro na Casa da 
Advocacia e Cidadania de Araraquara, a 
Diretoria da OAB de Araraquara se reuniu 
com a Comissão de Direito Previdenciário 
e com o Gerente Executivo da Superin-
tendente da Agência Regional do INSS 
em Araraquara Drº Arquibaldo Delfino e 
a Gerente Lígia para tratar do assunto 
referente ao atendimento da Advocacia e 
cidadãos na agência de Araraquara. Foi a 
2ª reunião realizada, sendo a 1ª reunião 
realizada no dia 19 de dezembro.

Como é de conhecimento de todos e 
todas, o INSS está com ausência de ser-
vidores o que está a atrasar os pedidos de 
benefícios, bem como o atendimento em 
geral na unidade. A situação é em nível 
do Brasil todo, não somente em Arara-
quara, por essa razão os trabalhos em 
conjunto estão sendo feitos para lograr 
alternativas e soluções para a situação 
em Araraquara.

Várias serão as medidas implan-
tadas, dentre elas, em primeiro lugar, 
será incentivar por parte da Advocacia a 
utilização do INSS Digital, onde a Advo-

cacia poderá fomentando essa prática 
com mais conforto e comodidade utilizar 
o sistema digital (para os casos em que 
não precisa o comparecimento pessoal) 
com isso, sobraria mais tempo para o 
foco dos servidores na análise dos pedi-
dos de benefícios, bem como o próprio 
atendimento do cidadão e Advocacia 
para os casos em que a presença física 
for indispensável.

O Presidente Tiago Romano jun-
tamente com a Coordenação da ESA, 
Unidade Regional de Araraquara já 
organizou um curso de “PETICIO-
NAMENTO ELETRÔNICO – INSS 
DIGITAL” para justamente capacitar 
a Advocacia para utilizar essa nova 
ferramenta. Em breve será divulgado 
o curso!!! Igualmente será feita uma 
palestra com vários expositores den-
tre eles: a Presidente da Comissão 
de Direito Previdenciário da OAB de 
Araraquara Drª Nayara e os gerentes 
Arquibaldo e Ligia do INSS, cuja data 
será em breve divulgada, onde serão 
abordados dentre os temas: INSS 

2ª REUNIÃO CONJUNTA ENTRE OAB DE 
ARARAQUARA E O INSS DE ARARAQUARA

Digital e Reforma da Previdência etc.
De qualquer forma os atendimentos 

físicos continuarão da mesma forma, seja 
através do agendamento seja através 
do atendimento assegurado pela Ação 
Civil Pública que garantiu o atendimento 

preferencial a Advocacia mesmo sem 
agendamento.

Por fim, a Comissão de Direito 
Previdenciário fez várias reivindicações 
à gerência do INSS que serão analisa-
das, tudo com o intuito de tornar mais 

célere o processamento dos benefícios 
previdenciários.

Na próxima reunião serão elabo-
rados e traçadas mais medidas para o 
desenvolvimento das atividades do INSS 
em Araraquara.

As advogadas Carolina de Mattos 
Galvão e Isabela Veiga, representantes 
da Comissão de Proteção e Defesa 
Animal da OAB de Araraquara, apre-
sentaram à deputada estadual Márcia 
Lia um pedido de intermediação para 
a instalação de uma Delegacia de Meio 
Ambiente e Maus-tratos Animais em 
Araraquara, em reunião realizada no 
dia 17 de fevereiro

Carolina, que é presidente da 
Comissão de Defesa Animal da 
OAB, falou sobre a necessidade de 
uma delegacia que atenda crimes 
ambientais, que incluem crimes de 
parcelamento do solo, fabricação 
e soltura de balões, poluição do ar, 
do solo e mananciais, despejo de 
entulho em área de preservação, 

despejo de resíduos industriais e 
lixo tóxico, construções irregulares, 
aterros clandestinos, captura de 
animais silvestres e maus-tratos 
a animais domésticos. Em 2013, 
a Capital Paulista e a Grande 
São Paulo tinham 11 delegacias 
especializadas em crimes de meio 
ambiente.

“Araraquara já avançou muito 
na política de proteção animal, está 
muito à frente de Ribeirão Preto, 
por exemplo, mas temos situações 
graves na cidade que precisam ser 
resolvidas, e a delegacia é um dos 
instrumentos que poderiam nos aju-
dar no combate a esse tipo de crime”, 
afirma Carolina.

Também como protetora inde-

As advogadas Carolina de Mattos Galvão e Isabela Veiga, 
representantes da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB 
de Araraquara, apresentaram à deputada estadual Márcia Lia um 
pedido de intermediação para a instalação de uma Delegacia de 

Meio Ambiente e Maus-tratos Animais em Araraquara, em reunião 
realizada nesta segunda-feira (17).

pendente, a presidente da Comis-
são da Proteção e Defesa Animal 
citou a necessidade do funcio-
namento da Coordenadoria de 
Bem-estar Animal de Araraquara, 
que já foi aprovada, mas ainda não 
foi estruturada, e de melhorias na 
estrutura do Centro de Zoonoses, 
que precisa de um espaço ade-
quado, por exemplo, para abrigar 
animais de grande porte em trata-
mento, além do cumprimento da lei 
municipal que torna obrigatória a 
chipagem de cães e gatos.

A deputada Márcia Lia se dispôs 
a acompanhar o grupo em agendas 
com o Governo do Estado e também 
com o governo municipal para deba-
ter o assunto. “Vamos pedir agendas 
com a Secretaria de Segurança 
Pública para tratar da delegacia de 
Meio Ambiente, e também com o 
prefeito Edinho, a secretária Eliana 
Honain e o superintendente do Daae, 
Donizete Simioni, para debater os 
assuntos locais de proteção animal. 
São assuntos de saúde pública, que 
precisam ser cuidados e acompa-
nhados de perto”, fala a deputada.

ABERTURA DO CURSO PRÁTICO 
DE PJeCALC CIDADÃO – 2ª turma

Na noite do dia 27/01 
o Presidente da OAB de 
Araraquara Drº Tiago Ro-
mano abriu a 2ª TURMA 
DO CURSO PRÁTICO DE 
PJECALC CIDADÃO. O 
Curso está na sua 2ª Edição 
e está sendo ministrado na 
Escola Regional da Escola 

Superior da Advocacia de 
Araraquara.

O Presidente Tiago infor-
mou que as vagas da 3ª edição 
do já se esgotaram, todavia, 
se a Advocacia de Araraquara 
e Região precisar formará 
tantas quantas outras edições 
precisar!!!
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No sábado dia 07 de março a 
Comissão da Mulher Advogada de 
Araraquara organizou a Caminhada 
pela Igualdade Feminina. 

O evento foi um grande sucesso e 
ocorreu no Parque Infantil

Parabéns a Vice-Presidente Drª 
Clara Alvarenga e a Competente 
Comissão da Mulher Advogada de 
Araraquara, na pessoa da Presidente 
Drª Cilene Poll e equipe.

Agradecemos os patrocinadores.

CAMINHADA DO DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER DA SUBSEÇÃO DE ARARAQUARA
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No dia 06 de março a Co-
missão da Mulher Advogada 
de Araraquara organizou um 
grande evento em comemora-
ção ao Dia Internacional da 
Mulher na OAB de Araraquara.

A programação contou com 
várias palestras, comemora-
ções, confraternização e sorteio 

de brindes.
Parabéns a Vice-Presidente 

Drª Clara Alvarenga e a Com-
petente Comissão da Mulher 
Advogada de Araraquara presi-
dida pela Advogada Drª Cilene 
Poll e equipe.

Agradecemos os patrocina-
dores.

PALESTRAS, COMEMORAÇÕES, CONFRATERNIZAÇÃO 
E SORTEIRO DE BRINDES MARCAM O EVENTO DO DIA 

INTERNACIONAL DA MULHER DA OAB DE ARARAQUARA



6 Março/Abril de 2020OAB ARARAQUARA

NOTA TÉCNICA – COMISSÃO DE DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO DA OAB DE ARARAQUARA

Em continuação ao trabalho junto ao 
INSS no tocante ao atendimento do cida-
dão e da Advocacia, comunicamos que 
foi realizada a palestra sobre Reforma da 
Previdência e INSS Digital.

Montamos um resumo das principais 
informações para que a Advocacia arara-
quarense possa igualmente se cadastrar 
junto ao INSS:

inSS digital

A Seção São Paulo da Ordem dos 
Advogados do Brasil e o Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) assinaram 
um para a implementação do INSS Digital 
para a advocacia paulista. O advogado 
poderá realizar vários procedimentos 
pelo sistema do INSS na internet, inclu-
sive abrir processos para concessão de 
aposentadorias e benefícios, com o envio 
de documentação digitalizada.

A Seção São Paulo da Ordem dos 
Advogados do Brasil e o Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) assinaram 
um Acordo de Cooperação Técnica 
para a implementação do INSS Digital 
para a advocacia paulista. O advogado 
poderá realizar vários procedimentos 

pelo sistema do INSS na internet, in-
clusive abrir processos para concessão 
de aposentadorias e benefícios, com o 
envio de documentação digitalizada.

Para tanto, as advogadas e os advo-
gados deverão fazer a adesão, através do 
site da OAB SP, assinando o Termo de 
Compromisso e Manutenção de Sigilo, 
com certificado digital.

Quem pode ter acesso

Advogados inscritos na Ordem dos 
Advogados do Brasil - Secional de São 
Paulo, desde que ativos, adimplentes e 
que não se encontrem punidos pela OAB 
SP ou que não estejam conhecidamente 
com condenação criminal, respeitada a 
cláusula de limitação territorial, confor-
me item 03(três) do Plano de Trabalho 
firmado entre as partes.

Como se cadastrar

O advogado precisa ter um certifi-
cado digital instalado e funcionando no 
computador em que for fazer o acesso, 
além da extensão WebSigner da Certi-
sign no navegador.

Estando atendidos esses pré-requisi-

tos, deverá acessar a área restrita do site 
da OAB SP e clicar no link “INSS Digital”.

Após a adesão, o advogado deverá 
aguardar um e-mail com os dados para 
sua autenticação no sistema do INSS. O 
prazo para recebimento do e-mail é de 
10 dias úteis. A partir daí, todo o proce-
dimento deverá ser realizado através do 
sistema do INSS.

Manuais

- Verificar a instalação da extensão 
WebSigner

- Como se cadastrar pelo site da 
OAB SP

- Acesso e utilização do sistema 
do INSS

- Guia operacional - montagem dos 
processos

- Para se cadastrar no site da OAB 
SP, clique aqui.

- Para acessar o sistema do INSS, 
clique aqui.

Modelos de requerimento

- Requerimento de aposentadoria 
por idade

- Requerimento de aposentadoria por 
tempo de contribuição

- Requerimento de auxílio reclusão/
pensão por morte

- Requerimento de salário mater-
nidade

Acordo de Cooperação Téc-
nica e anexos

- Acordo de Cooperação Técnica e 
Plano de Trabalho

- Anexo I - Formulário para indicação 
inicial de cadastro dos usuários nos 
sistemas do INSS

- Anexo II - Termo de representação 
e autorização de acesso a informações 
previdenciárias

- Anexo III - Termo de compromisso 
de manutenção de sigilo

Seguem links para as orientações 
de cadastro e como montar o processo 
digital pelo Dr. José Roberto Sodero 
(Presidente da Comissão Estadual de 
Direito Previdenciário) disponibilizadas 
no youtube:

https://www.youtube.com/watch?-
v=bQYL7z6rDf4

https://www.youtube.com/watch?-

v=nBUBJVKmNBM
Ademais, cumpre ressaltar que é 

obrigatória a juntada de Termo de Com-
promisso Manutenção e Sigilo, já quanto 
ao Termo de Representação o plano 
de trabalho ora expressa sua obrigato-
riedade, ora expressa ser alternativa à 
Procuração.

Dessa forma, recomendamos aos 
advogados excesso de cautela e uti-
lização do Termo de Representação, 
visto que nele também consta Termo de 
Responsabilidade que deve ser assinado 
pelo advogado, em conformidade com 
os preceitos éticos que norteiam nossa 
profissão.

Para maiores informações, segue 
arquivo com o Acordo de Cooperação 
Técnica e Plano de Trabalho.

NAYARA MORAES MARTINS
Presidente da Comissão de Direito 

Previdenciário da 5ª Subseção da OAB 
de Araraquara

TIAGO ROMANO
Presidente da 5ª Subseção da OAB 

de Araraquara

Na manhã do dia 17 de fevereiro a Di-
retoria da OAB de Araraquara se reuniu 
com Membros da Comissão da Jovem 
Advocacia e da Comissão da Advocacia 
de Correspondência para formatação 
de uma Audiência Pública para discutir  
caminhos e projetos para valorização 
dos honorários advocatícios. A audiência 
será realizada na Casa da Advocacia 
e Cidadania de Araraquara e haverá 
convite para participação das Subseções 
vizinhas e demais autoridades.

AudiênciA PúblicA PArA discutir cAminhos e Projetos 
PArA vAlorizAção dos honorários AdvocAtício

A Diretoria da 5ª Subseção da Ordem 
dos Advogados do Brasil de Araraqua-
ra-SP, em conjunto com a Comissão 
da Jovem Advocacia e a Comissão 
da Advocacia Correspondente ambas 
da OAB de Araraquara, têm a honra 
de convidar Vossa Senhoria para a “I 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA ADVOCACIA 
ARARAQUARENSE – TEMA: HONO-
RÁRIOS DIGNOS E A ADVOCACIA DE 
CORRESPONDÊNCIA” a ser realizada 
em data de 6 de maio de 2020, às 
19:30 horas, no auditório da Casa da 
Advocacia e Cidadania de Araraquara I, 

situado à Rua Voluntários da Pátria, nº 
1907, nesta cidade e comarca.O referido 
evento tem por objetivo conscientizar e 
mobilizar a opinião pública e também 
da advocacia de Araraquara e região a 
respeito das dificuldades na área da ad-
vocacia correspondente, com ênfase para 
o combate aos honorários aviltantes, bem 
como também promover um debate afim 
esclarecer os problemas e soluções nesta 
modalidade de atuação, na perspectiva 
de definir estratégias para uma melhor 
desempenho e melhor valorização desta 
modalidade.

“I AUDIÊNCIA PÚBLICA DA ADVOCACIA 
ARARAQUARENSE – TEMA: HONORÁRIOS DIGNOS E 

A ADVOCACIA DE CORRESPONDÊNCIA”

diA mundiAl de 
conscientizA-

ção do Autismo
Hoje é dia de conscientização 

sobre a luta que ainda há  pela 
frente em favor da inclusão! 

Muitos degraus em relação  a 
legislação  já  foram alcançados, 

mas na prática  ainda há  uma so-
ciedade despreparada para aceitar 
e incluir as diferenças. As grandes 

mudanças em nossa sociedade 
surgem quando respeitamos  as 

diferenças. Quando abandonamos 
o preconceito, as peças da igual-
dade e do respeito se encaixam.
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O Presidente da OAB de Araraquara Tiago Romano participou da Cerimônia de Colação de Grau das Turmas de 
Direito da Uniara, ano de 2019 realizada no dia 29/01 no Bazuah Eventos. Na mesma ocasião o Presidente Tiago 

Romano foi mais um ano homenageado pelos alunos.

Cerimônia de Colação de Grau das Turmas 
de Direito da Uniara ano de 2019

comissão de comPliAnce dA oAb de 
ArArAquArA orgAnizou A PAlestrA 
intitulAdA comPliAnce trAbAlhistA. A 
PAlestrA foi ministrAdA PelA ProfessorA 
jéssicA mArtins fernAndes.

comissões dA 
jovem AdvocA-
ciA e infÂnciA 
e juventude
Dia de muito trabalho: reu-
nião com os Membros da 
comissão da jovem advo-
cacia Dra Rafaela Milani 
e Dr° Alan Sant’Anna no 
dia 29/01. E continuou o 
trabalho com reunião com 
os Membros da comissão 
de infância e juventude Dra 
Rafaela Milani e Dra Maria 
Antônia



8 Março/Abril de 2020OAB ARARAQUARA

Rua São Bento, 1441
(16) 3010-1888

Roupas Importadas e Nacionais  
para crianças de 0 a 16 anos

o seu melhor almoço de domingo !

No dia 02 de março o 
Delegado da Polícia Civil e 
Deputado Estadual Drº Bru-
no Lima compareceu na Casa 
da Advocacia e Cidadania de 
Araraquara onde se reuniu 
com a Diretoria e a Comissão 
de Defesa e Proteção Animal 
da OAB de Araraquara.

 O Deputado Estadual 
declarou apoio à criação de 
uma delegacia especializada 
de crimes ambientais (que 
engloba a atuação específica 
e concentrada em: crimes de 
parcelamento do solo, polui-
ção do ar, do solo e manan-
ciais, despejo de entulho em 
área de preservação, despejo 
de resíduos industriais e lixo 
tóxico, construções irregu-
lares, aterros clandestinos, 

captura de animais silves-
tres, maus-tratos a animais 
domésticos etc.) em Arara-
quara, bem como proferiu 
uma palestra a Advocacia e 
Sociedade Civil sobre o tema 
“Maus tratos e a proteção 
animal”.

 A Deputada Estadual Drª 
Márcia Lia também declarou 
apoio à criação da delega-
cia especializada e também 
apoiará o pleito.

 Foi arrecadado bastante 
ração de cães e gatos que 
serão doados.

 Após a palestra houve um 
coquetel de confraternização 
entre os presentes e sorteio de 
brindes ambos provenientes 
de parceiros que fizeram 
doação.

PALESTRA E REUNIÃO COM O O DELEGADO DA POLÍCIA 
CIVIL E DEPUTADO ESTADUAL DRº BRUNO LIMA
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 Dr. Felipe José Maurício 
de Oliveira, Diretor-Tesourei-
ro, nomeado como advogado 
da OAB/SP para atuar em 
Ação Civil Pública movida 
pela Seccional contra empre-
sas que ofertaram serviços 
jurídicos irregularmente.

 Presidente Dr. Tiago Ro-
mano, acompanhado do Dr. 
Felipe, como preposto-repre-
sentante da Seccional Paulista 
da OAB, também na defesa 
das Atividades Privativas da 
Advocacia.

 Audiência de Instrução 
produtiva em Ação Civil Pú-

blica proposta pela OAB.
 Mais ações e atividades 

estão sendo realizadas pela 
Subseção e sendo encami-
nhadas para a Seccional para 
defesa conjunta das Atividades 
Privativas e Prerrogativas.

 A Comissão de Defesa das 
Atividades Privativas da Ad-
vocacia da OAB de Araraquara 
é composta por:

 Dr. Victor Diniz
Dr. Marcelo Chagas
Dr. Rodrigo Coxe
Dr. Tiago Zbeidi
Dr. Julio Dias
Dr. Anderson Ivanhoé

No dia 20 de fevereiro foi mais um dia de Defesa das Atividades 
Privativas da Advocacia na Justiça Federal de Araraquara.

Diretoria da OAB de Araraquara reunida com a Comissão da Mulher Advogada na Casa da Advocacia e Cidadania 
da OAB de Araraquara. Muita união para as comemorações do Dia Internacional da Mulher. 

Reuniões da Comissão da Mulher Advogada
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 A Diretoria da OAB de 
Araraquara, em parceria com 
a AASP, disponibiliza nos 
dias 13 e 14 a unidade móvel 
da entidade no estacionamen-
to da OAB ao lado do fórum 
cível.

 A unidade móvel da enti-
dade é muito requisitada, mas 
dado o empenho da Diretoria 
foi possível a contemplação 
da OAB de Araraquara.

 Anote em sua agenda: 
Araraquara nos dias 13 e 14 
de fevereiro.

Serviços e produtos:
 •Emissão de certificado 

digital: agende seu horário 
clicando em: https://mla.
bs/2b1a42a0;

•Cadastro de advogados 
interessados em ingressar na 
AASP;

•Códigos de bolso atua-
lizados;

•Pendrives;
•Agendas,
•Últimas edições da Re-

vista do Advogado;
•Últimas edições da Re-

vista Brasileira da Advocacia 
e do CPC anotado;

•Informações gerais sobre 
as atividades e sobre o Clube 
de Benefícios da Associação.

 Parceria AASP e Subse-
ção OAB Araraquara.

 #aasp #unidademóvel  
#OABararaquara @ OAB 
Araraquara

Unidade Móvel AASP  em Araraquara

A diretoriA 
dA oAb de 
ArArAquArA se 
reuniu com o 
AdvogAdo drº 
julio diAs PArA 
trAtAr dos 
PrePArAtivos 
dA comissão de 
comunicAção 
dA oAb de 
ArArAquArA.

no diA 28 de 
fevereiro A 

viii turmA do 
tribunAl de 

éticA e disciPlinA 
dA oAb de são 

PAulo, sediAdo 
em ArArAquArA 

fez suA PrimeirA 
reunião do Ano.

 Foi uma sessão muito 
produtiva na defesa da ética, que 

deve sempre imperar na atividade 
da Advocacia.
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DIRETORIA DA OAB NA DEFESA 
DOS ADVOGADOS CONVENIADOS NA 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A Diretoria da 5ª Subseção 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil de Araraquara-SP, em 
conjunto com a Comissão 
da Jovem Advocacia e a 
Comissão da Advocacia Cor-
respondente ambas da OAB 
de Araraquara, têm a honra 
de convidar Vossa Senho-
ria para a “I AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DA ADVOCA-
CIA ARARAQUARENSE 
– TEMA: HONORÁRIOS 
DIGNOS E A ADVOCACIA 
DE CORRESPONDÊNCIA” 
a ser realizada em data de 6 
de maio de 2020, às 19:30 
horas, no auditório da Casa 
da Advocacia e Cidadania 
de Araraquara I, situado à 

Rua Voluntários da Pátria, 
nº 1907, nesta cidade e co-
marca.O referido evento tem 
por objetivo conscientizar e 
mobilizar a opinião pública e 
também da advocacia de Ar-
araquara e região a respeito 
das dificuldades na área da 
advocacia correspondente, 
com ênfase para o com-
bate aos honorários avilt-
antes, bem como também 
promover um debate afim 
esclarecer os problemas e 
soluções nesta modalidade 
de atuação, na perspectiva 
de definir estratégias para 
uma melhor desempenho e 
melhor valorização desta 
modalidade.

“I AUDIÊNCIA PÚBLICA DA ADVOCACIA ARARAQUARENSE – TEMA: 
HONORÁRIOS DIGNOS E A ADVOCACIA DE CORRESPONDÊNCIA”

Em menos de 02 horas as 
120 vagas disponíveis foram 
preenchidas pelos alunos e 
alunas das faculdades e uni-
versidades de Araraquara.

Na sexta-feira, dia 13 de março 
foram abertas as inscrições para o 
2º Curso de Estagiários e Es-
tagiárias da OAB de Araraquara.

Em menos de 02 horas as 
120 vagas disponíveis foram 
preenchidas pelos alunos e alu-
nas das faculdades e universi-
dades de Araraquara e Região.

Em sua 2ª edição o curso 
consiste em primeiro propor-

cionar uma formação comple-
mentar através de várias aulas a 
ser ministradas no Auditório da 
Casa da Advocacia e Cidada-
nia de Araraquara aos sábado 
e totalmente gratuitas, das 
09h00min às 12h00min.

Posteriormente através de 
credenciamento com Escritório 
de Advocacia de Araraquara 
será oportunizado um estágio 
sem remuneração aos alunos e 
alunas, por um período de 01 a 
02 meses com carga horária de 
04 horas diárias como forma se 
inserir os mesmos no mercado 

de trabalho, possibilitando 
talvez até uma efetivação do 
estudante no escritório.

A primeira edição do curso 
no ano passado foi um sucesso 
e esse ano ao que tudo indica o 
sucesso será ainda maior.

Os professores e professo-
ras que ministrarão as aulas, 
dentre eles serão: Juiz do Tra-
balho, Advogados e Advoga-
das, Delegado de Polícia e um 
Conselheiro Federal da OAB.

Parabéns a Diretoria da OAB 
e a Comissão da OAB Vai à Uni-
versidade da OAB de Araraquara.

2º Curso de Estagiários e Estagiárias da OAB de Araraquara
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Realizada a primeira reunião do ano 
da Comissão da Jovem Advocacia da 5° 

Subseção da OAB (Araraquara). Iniciando 
os projetos que serão desenvolvidos com 

a intenção de auxiliar o jovem advogado e 
a jovem advogada no início de carreira. A 
integração entre os colegas também será o 

mote desse primeiro semestre! Mãos à obra.

1ª REUNIÃO DE 2020 DA COMISSÃO 
DA JOVEM ADVOCACIA

no diA 02 de dezembro A diretoriA dA 
oAb de ArArAquArA fez A entregA 
dos Alimentos ArrecAdAdos durAnte 
os eventos dA instituição.
Os alimentos foram doados ao Grupo Viva que faz refeições e distribui 
de madrugada a moradores em situação de rua.

1ª reunião de 2020 dA comissão dA oAb 
vAi À universidAde
A Comissão da OAB vai à Universidade já iniciou os trabalhos anuais.
 Em 2020 a segunda edição do Curso de Formação de Estagiários e 
Estagiárias da OAB de Araraquara e muitos outros projetos.
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 Compuseram a mesa dos trabalhos: Presidente da 5ª Subseção, Drº Tiago Ro-
mano; Vice-Presidente da 5ª Subseção, Drª Clara Alvarenga; Secretário-Geral da 
5ª Subseção, Drº Lincoln Guidolin; Tesoureiro da 5ª Subseção, Drº Felipe Oliveira, 

Presidente da Comissão da Jovem Advocacia da 5ª Subseção, Allan Sant’anna; pro-
fessor de Direito Constitucional da Uniara, Drº Raul de Mello Franco e Presidente 
da Câmara Municipal de Araraquara, Vereador Tenente Santana.

No dia 05 de fevereiro a Diretoria da OAB de Araraquara realizou a 1ª 
Cerimônia de Entrega de Carteiras aos novos Advogados e Advogadas.

Ana Carolina Aparecida Silva Pinto e 
Oliveira, recebe a carteira de advogada de 
seu padrinho, Heleno Cleber de Oliveira e 
da vice presidente da OAB Clara Alvarenga

Catherina Vicentini Zacharias, recebe a 
carteira definitiva de advogada das mãos de 
seu padrinho, Luiz Eduardo Zacharias e do 
tesoureiro da OAB, Felipe Oliveira

Ana Paula Sanches, recebe a carteira de 
advogada, de seu padrinhos, Angela Maria 
Silva, José Luis Arroyo e do secretário geral 
da OAB , LincolnGuidolin

Cristiane Oliveira Rodrigues, recebe a carteira 
da OAB dos padrinhos, Vadeir Rodrigues, 
Michele Rodrigues, Naane Oliveira e do ex 
promotor de Justiça, Raul de Mello

Eder José Lino, recebe a carteira definitiva 
de advogado das mãos des seus padrinho, 
José Luis Arroyo e do presidente da OAB 
Tiago Romano

Larissa Desidério, recebe 
a carteira definitiva de 
advogada das mãos da vice 
presidente da OAB, Clara 
Alvarenga

Keila Torresilha Pinheiro Valencise, 
recebe a carteira definitiva de 
advogada das mãos do presidente 
da Camara Municipal de 
Araraquara, Tenente Santana

Tainara Pavini, recebe a carteira 
definitiva de advogada, de suas   
madrinhas, Lourdes Derissi, 
Ivanilde Camacho e do presidente 
da OAB Tiago Romano
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diretoriA e A comissão de direito 
Previdenciário estão trAbAlhAndo
No dia 19 de dezembro  fizemos a 1° reunião com o Superintendente 
do INSS Dr° Arquibaldo . O ano de 2020 comça com um esforço con-
junto entre OAB e INSS para melhorias no atendimento da Advocacia 
e do Cidadão. As duas instituições farão atividades conjuntas para 
aprimorar as rotinas diárias na Autarquia.

A comissão de combAte À discriminAção 
rAciAl dA oAb de ArArAquArA elAborou 
um questionário temático PArA coletA 
de dAdos que fomentArão futuro Pro-
jeto dA comissão.
Após o preenchimento do questionário o mesmo deverá ser depositado na 
urna que está colocada na Casa da Advocacia e Cidadania de Araraquara. 
Pedimos a Advocacia e a Sociedade Civil que ao frequentar a nossa Casa, 
faça o preenchimento do questionário que será de muita valia para a 
Comissão estabelecer linhas de trabalho com base nos dados coletados.

reunião com A comissão de relAcionAmento 
dA oAb de ArArAquArA com A justiçA do trAbAlho
Dia de muito trabalho: reunião com a Comissão de Relacionamento da OAB de Araraquara com a Justiça do Trabalho. Temas impor-
tantes foram debatidos e que visam garantir o acesso à justiça por parte da população e o livre exercício da profissão da advocacia.
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Pedido de Provi-
dências solicitado 
Pela diretoria da 5ª 
subseção da oab de 
araraquara já foi 
recePcionado Pela 
valorosa comissão 
de relacionamento 
institucional da 
oab/sP e tribunal 
regional da 15ª re-
gião e encaminha-
do ao tribunal Para 
Providências: 

Caro Dr. Álvaro,
Na condição de secretário 

da Comissão de Relaciona-
mento Institucional Secretário 
da Comissão de Relaciona-
mento Institucional OAB/SP 
e Tribunal Regional da 15ª 
Região, comunico que nos foi 
enviado uma comunicação, 
proveniente da 5ª Subseção da 
OAB/SP - Araraquara, acerca 
da ausência de atendimento 
aos advogados através do con-
tato telefônico 0800-7774344.

Tal situação tem gerado 
prejuízos aos profissionais, 
porquanto alguns advogados 
encontram problemas no aces-
so á segunda instância, pelo 
sistema PJE, e a resolução se 
dá, em regra, através de um 
recadastramento dirigido pelo 
próprio TRT do advogado.

Sendo assim, com a au-
sência de funcionalidade do 
telefone 0800, alguns cole-
gas não conseguem deter o 
acesso ao sistema.

 Segue, em anexo, o ofí-
cio original, solicitando 
providências..

 No mais, renovo meus pro-
testos de estima e consideração.

 Atenciosamente,
Marco Aurélio Fernandes 

Galduróz Filho
Secretário da Comissão 

de Relacionamento Institu-
cional OAB/SP e Tribunal 
Regional da 15ª Região

OAB/SP nº 304.766
Ao TRT15.

ofÍcio – Provi-
dências – trt15

PREZADOS(A) ADVO-
GADOS(AS)

A DIRETORIA DA 5ª 
SUBSEÇÃO DA ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL – ARARAQUARA, 
encaminhou ao Dr. Paulo Au-
gusto Bernardi, Presidente da 
Comissão de Relacionamentos 
no Tribunal Regional do Traba-
lho – 15ª Região, ofÍcio comu-
nicando as ocorrências com os 
advogados(as) de problemas  
em realizar login na 2ª instância 
do Pje-JT no sistema do TRT da 
15ª Região, rogando sua inter-
venção junto aquele E. Tribunal 
no sentido de que seja retomada 
a operacionalidade do telefone 
0800-7774344 (TRT15), bem 
como seja expedida orientação 
acerca de como proceder em 
casos semelhantes  (problemas 
de acesso na 2ª instância do 
PJe-JT), indicando, se possível, 
canal de comunicação direto 
para que a advocacia possa so-
licitar a correção com urgência, 
evitando assim transtornos e 
riscos de perdas de prazo.

A DIRETORIA

Na noite do dia 12/02 o Presidente da OAB de Araraquara Drº Tiago 
Romano abriu a 3ª TURMA DO CURSO PRÁTICO DE PJECALC CIDA-
DÃO. O Curso está na sua 3ª Edição e está sendo ministrado na Escola 

Regional da Escola Superior da Advocacia de Araraquara.

ABERTURA DO CURSO PRÁTICO DE 
PJeCALC CIDADÃO – 3ª turma

recAdAstrA-
mento de 
beneficiá-

rios do iPesP 
deiXA de ser 

feito Por 
meio do bAn-
co do brAsil; 

confirA As 
regrAs

 Advogadas e advo-
gados aposentados pelo 
Instituto de Pagamentos 
Especiais do Estado de 
São Paulo (Ipesp) devem 
ficar atentos à alteração 
de regra relacionada ao 
recadastramento dos be-
neficiários, alerta a Co-
missão Especial de De-
fesa de Direitos junto ao 
Ipesp da OAB SP.

A partir de 2020 o pro-
cedimento deixa de ser 
realizado por meio do 
Banco do Brasil e passa 
a ocorrer conforme as 
normas que constam na 
página da Secretaria da 
Fazenda e Planejamento 
do governo.

Clique no link abaixo 
e confira as regras:

https://portal.fazenda.
sp.gov.br/servicos/folha/
Paginas/Recadastramen-
to_de_Aposentados-Pen-
sionistas.aspx
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Quadrangular Mini 
campo entre as equipes 

da OAB de Araraquara, 
Taquaritinga, 

Matão  e prefeitura de 
Taquaritinga.

Seleção da OAB de Araraquara rumo
ao título do estadual de 2020

Na tarde do dia 18 de 
fevereiro a Comissão da 
Infância e juventude jun-
tamente com a Diretoria 
da OAB de Araraquara se 
reuniram com a Promotora 
de Justiça Dra. Noemi Cor-

rêa na sede do Ministério 
Público, com o intuito de 
formar uma rede na busca 
dos Direitos das Crianças 
e dos Adolescentes, além 
de discutir  sobre pontos 
recorrentes da nossa cidade,  

podendo destacar o combate 
ao Trabalho Infantil. Foi in-
dicado pela Dra. Noemi uma 
proposta de divulgação de 
uma Nota de conscientiza-
ção da população a respeito, 
o que será feito em breve. 

Comissão da Infância e juventude juntamente com 
a Diretoria da OAB de Araraquara se reuniram com a 
Promotora de Justiça Dra. Noemi Corrêa na sede do 

Ministério Público, com o intuito de formar uma rede na 
busca dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes

A 5ª Subseção da OAB Araraquara, 
representada por seu presidente Tiago 
Romano e a Comissão de Proteção e 
Defesa dos Animais, representada por 
sua presidente Carolina de Mattos Galvão 
e sua vice presidente Michelle Patreze, 
realizaram na data de hoje (16/03/2020) 
a entrega das rações arrecadadas na pa-

lestra realizado no último dia 02/03/2020 
pelo Delegado Bruno Lima.

As rações para cães foram doadas 
às protetoras independentes Sueli Baggio 
e Tania Silvestre e as rações para gatos 
foram doadas para Casa dos Gatos.

Nós da CPDA Araraquara agradece-
mos a todos pelas doações! 

DOAÇÕES DAS RAÇÕES


