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Palavra do Presidente
a ilegalidade do CartÃo  
de CrÉdito Consignado

No presente artigo vou 
abordar a ilegalidade da 
modalidade de emprésti-
mo bancário intitulada de 
“cartão de crédito consig-
nado”. O cartão de crédito 
consignado era para fun-
cionar como um cartão de 
crédito comum, que poderia 
ser utilizado para realizar 
compras, fazer pagamento 
e proceder a saques, a única 
diferença consiste que ao 
invés de mensalmente ser 
emitida uma fatura para 
pagamento o débito seria 
descontado diretamente 
em folha de pagamento ou 
da conta corrente do con-
sumidor. Nesse compasso 
a modalidade de contrato 
bancário perde a sua natu-
reza de cartão de crédito 
e na verdade acaba por 
assumir uma modalidade 
de empréstimo consignado 
.Só por isso o consumidor 
já é violado, pois acredita 
que está a contratar um 
cartão de crédito, mas na re-
alidade está a contratar um 
empréstimo com desconto 
em folha de pagamento ou 
conta corrente e com regras 
diferentes que tornam a dí-
vida impagável, e pior sem 
saber das condições.

Em verdade há a to-
mada de um empréstimo 
com regras e cláusulas le-
oninas ao consumidor. Os 
empréstimos concedidos 
na modalidade “cartão de 
crédito consignado” são 
revestidos de abusividade, 
em ofensa ao Código de 
Defesa do Consumidor 
por tornarem a dívida im-
pagável em virtude do refi-
nanciamento mensal, pelo 
desconto apenas da parcela 
mínima devendo receber 
o tratamento de crédito 
pessoal consignado, com 
taxa de juros que represen-
te a média do mercado de 
tais operações, ensejando o 
abatimento no valor devido, 
declaração de quitação do 
contrato ou a necessidade 
de devolução do excedente.

Segundo o artigo 6º do 
Código Consumerista são 
direitos básicos do consu-
midor: a educação e divul-
gação sobre o consumo ade-
quado dos produtos e servi-
ços, asseguradas a liberdade 
de escolha e a igualdade nas 
contratações e a informação 
adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e ser-
viços, com especificação 
correta de quantidade, ca-
racterísticas, composição, 
qualidade, tributos inciden-
tes e preço, bem como sobre 
os riscos que apresentem. 
Dessa feita o consumidor 
não tem garantido o seu 
direito a liberdade de esco-
lha, muito menos a devida 
informação, pois acredita 
estar contratando um cartão 

de crédito, mas na verdade 
está tomando um emprésti-
mo bancário, sem saber as 
regras de pagamento.

Em verdade maior o en-
godo do pagamento inter-
minável da dívida começa 
já no primeiro desconto, 
eis que com a utilização do 
cartão mediante compras 
ou saques, há o desenca-
deamento do desconto em 
folha de pagamento restrito 
ao valor mínimo da fatura, 
sem número de prestação 
determinada e com o refi-
nanciamento automático 
da quantia total da dívida 
restante, diferenciando-o 
do empréstimo consignado 
tradicional. Em outras pa-
lavras se revela ainda mais 
lesivo que o empréstimo 
consignado normal.

Cumpre esclarecer que 
apesar de a obrigação atri-
buída ao consumidor de 
promover a quitação da 
fatura recebida, atinente à 
diferença entre o mínimo 
descontado e as demais 
despesas do cartão, essa es-
pécie de pacto faz com que 

a dívida nunca tenha fim, 
tornando-a impagável, em 
virtude do refinanciamento 
mensal pelo desconto ape-
nas da parcela mínima.

O inciso X do artigo 
51 do CDC reza que são 
nulas de pleno direito, 
entre outras, as cláusulas 
contratuais relativas ao 
fornecimento de produtos e 
serviços que “permitam ao 
fornecedor, direta ou indi-
retamente, variação do pre-
ço de maneira unilateral”. 
Isto porque tal operação, 
sendo revestida de abusi-
vidade, pois não estipula 
o número de prestações 
devidas e do termo final, 
porquanto, o consumidor, 
acreditando ter contratado 
um mero cartão de crédito 
supõe que o débito esteja 
sendo inteiramente liqui-
dado pelos descontos em 
sua folha de pagamento.

O inciso IV do mesmo 
artigo 51 do Código do Con-
sumidor estabelece ainda 
que é nula de pleno direito 
as cláusulas contratuais 
que “estabeleçam obriga-

ções consideradas iníquas, 
abusivas, que coloquem o 
consumidor em desvanta-
gem exagerada, ou sejam 
incompatíveis com a boa-
fé ou a equidade”, razão 
pela qual a contratação é 
caracterizada como abusiva 
e ilegal, violando ainda a 
boa-fé objetiva.

Por fim, sempre que hou-
ver a violação da boa-fé e 
frente à omissão de informa-
ções essenciais ao consumi-
dor, preconiza o artigo 47 do 
CDC que “as cláusulas con-
tratuais serão interpretadas 
de maneira mais favorável 
ao consumidor”, razão pela 
qual deverá ser reconhecida 
a ilegalidade e abusividade 
com o cancelamento da 
contratação.

Em suma é ilegal a oferta 
de empréstimo bancário ca-
muflado de cartão de crédito 
consignado pela prática de 
tornar a dívida impagável e 
violar o direito a informação 
do consumidor, devendo re-
ferido contrato ser anulado 
frente a usa ilegalidade e 
abusividade.
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a ModerniZaÇÃo do 
“Kit advogado” 

RAQUEL VIEIRA 
CHAVES DO 

NASCIMENTO 
Integrante da Comissão 

da Jovem Advocacia

Certamente o “kit Advo-
gado” vem mudando com 
o passar do tempo, mais 
ainda nos últimos anos com 
a implementação do sistema 
eletrônico e demais ferra-
mentas virtuais adotadas pelo 
judiciário. 

Neste sentido, sabemos 
que no mundo atual para um 
advogado não basta somente 
ter a “vermelhinha” no bolso 
e determinação no coração, 
pois de fato também depen-
demos de aplicativos e diver-
sas ferramentas tecnológicas. 

É de notório conhecimen-
to que o jovem advogado 
se depara com inúmeros 
obstáculos e dificuldades no 
início da sua carreira. Porém, 
atualmente, esse profissional 
finalmente se encontra em 
posição vantajosa, conside-
rando que nascemos na era 
da tecnologia e, portanto, 
enfrentamos a modernização 
judiciária com facilidade. 

Na segunda metade do 
século XVIII, a revolução 
das máquinas impressio-
nou o mundo, apresentan-
do à sociedade diversas 
al ternativas industr iais 
jamais imaginadas pelo 
homem daquela época. O 
século XX, por sua vez, 
foi o momento dos micro-
computadores e da internet 
que deram velocidade à 
difusão de informações, 
revolucionando para sem-
pre processos manuais e a 
advocacia como um todo.

Para uma noção das mu-
danças, imagine-se escre-
vendo uma petição em uma 
máquina de escrever ou pro-

curando a jurisprudência em 
densas Revistas dos Tribu-
nais ou ainda, imagine as 
publicações recortadas dos 
diários oficiais e coladas em 
pequenas fichas de andamen-
to, conforme era antes da 
modernização. 

O profissional moderno 
da advocacia nem imagina 
fazer todos os cálculos ma-
nualmente, socorro Dr. Calc! 
Parece difícil mensurar o 
quanto a revolução tecno-
lógica tem transformado a 
advocacia, porém é inegá-
vel que esta modernização 
tem eliminado uma enorme 
quantidade de papéis em 
escritórios e trouxe inúmeras 
facilidades para o profissio-
nal da advocacia.

Ter consciência das pra-
ticidades trazidas pela tec-
nologia é certamente um 
motivo para celebrar tantas 
transformações do cenário 
jurídico que revoluciona-
ram a profissão. Isto posto, 
dizem que conhecimento 
bom é aquele compartilhado, 
portanto é vital alertar meus 
colegas de profissão acerca 
das ferramentas que se tor-
naram essenciais para a nossa 
profissão. 

À frente, o aplicativo 
Camscanner, ideal para di-
gitalizar documentos com o 
celular em qualquer lugar, 
podendo ainda, compartilhar 
em diversos formatos para 
qualquer contato via e-mail 
ou whatsapp. 

Agora, se o assunto é 
edição, o site coringa é o 
smallpdf.com ou iLovePDF.
com, neles é possível con-
verter, comprimir, dividir ou 
juntar, bem como, assinar ou 
proteger as suas petições e 
demais documentos.

Certamente não podemos 
esquecer o queridinho Dr-

calc.net, uma forma super 
prática de realizar cálculos 
judiciais, esta ferramenta 
é elementar para cálculos 
trabalhistas e atualização 
monetária. 

Na busca por jurisprudên-
cia, artigos, notícias jurídicas 
e muito mais, o recurso mais 
apropriado seria o jusbrasil.
com.br, se utilizando desta 
ferramenta, seguramente 
todas as suas teses serão fun-
damentadas com elogiável 
jurisprudência. 

O Dropbox por sua vez, é 
um serviço de hospedagem 
de arquivos. Ao instalar o 
software em seu desktop, 
uma pasta é automaticamen-
te criada na web, assim, ao 
salvar algo na pasta do seu 
computador, uma cópia é 
enviada para a pasta na web e 
o usuário poderá então com-
partilhar este documento en-
tre maquinas ou com outras 
pessoas, sem se preocupar de 
dar upload. 

Uma alternativa gratuita 
para este serviço seria o 
Googledocs, com ele o usu-
ário também poderá salvar 
os seus documentos online e 
os acessarem por outras ma-
quinas e pessoas de qualquer 
lugar com acesso à internet. 
E por fim, em tempos de 
pandemia, o Google Meet 
e Google Hangouts se tor-
naram imprescindível para 
reuniões a distância, bem 
como para a realização de 
audiências virtuais. 

Como se a constante 
transformação da legislação 
e jurisprudência não bas-
tasse, também enfrentamos 
uma revolução tecnológica, 
logo, precisamos nos manter 
informados e atualizados 
a respeito de ferramentas 
práticas e essenciais para o 
exercício da advocacia. 

reFleXÕes soBre o triBunal do 
JÚri eM teMPos de PandeMia 
 JOSÉ ROBERTO
NUNES JÚNIOR

Advogado

Por proêmio, é pertinente 
ressaltar que a instituição do 
Tribunal do Júri é destinada ao 
julgamento dos crimes dolosos 
contra a vida – consumados 
ou tentados – bem como dos 
delitosde infanticídioe aborto. 
Ao longo de 15 (quinze) anos 
de militância na área penal, 
constatamos que a atuação fir-
me e combativa do advogado 
criminalista é fundamental no 
Tribunal do Júri, uma vez que 
a liberdade de locomoção é o 
maior bem do homem após a 
vida, considerando-se nesse 
contexto, que, o precário sis-
tema penitenciário nacional 
(composto por verdadeiras 
masmorras medievais) pode 
levar o sentenciado à morte, em 
razão das frequentes rebeliões 
(motins) havidas nas nefastas e 
deletérias unidades prisionais do 
Brasil, sem contar na ausência 
de condições mínimas de saúde, 
o que inviabiliza, sobretudo, a 
tão almejada ressocialização do 
ser humano. 

Acontece que, em razão da 
nefasta pandemia que assola o 
mundo (Covid 19) e, com a fina-
lidade de diminuir a circulação 
de pessoas nos fóruns, o Conse-
lho Superior da Magistratura do 
Estado de São Paulo publicou 
o provimento de n.º 2.545/20, 
com significativas alterações na 
realização da Sessão Plenária do 
Tribunal do Júri, quais sejam: o 
interrogatório dos réus presos 
por videoconferência e a repe-
tição em plenário das gravações 
dos depoimentos prestados pe-
las testemunhas na primeira fase 
do procedimento escalonado 
do Júri (juízo de prelibação ou 
judicium accusationis). 

Contudo, a nós nos parece 
que a solução sobredita fere 
de morte o princípio constitu-
cional da plenitude de defesa, 
estatuído cerne rígido da Carta 
Federal de 1.988. E, a razão 
é simples: o legislador pátrio 
previu um pleno e abrangente 
espectro de defesa para o réu, 
mormente o inexpugnável 
e exponencial direito de ser 
interrogado pessoalmente pelo 
Juiz Presidente e apresentar a 

sua versão sobre a imputação 
que lhe é assacada pelo Minis-
tério Público.

De mais a mais, odireito à 
ampla defesa, previsto no art. 5.º, 
inciso LV, da Magna Carta, se 
bifurca em defesa técnica e au-
todefesa. Esta última, entretanto, 
desdobra-se em direito de audi-
ência – de ser ouvido pelo juiz 
– e direito de presença – direito 
de estar presente a acompanhar 
os atos processuais de instrução. 
Aliás, o Pacto de San José da 
Costa Rica, do qual o Brasil é sig-
natário, assegura, em seu art. 7.º, 
item 5.º, o direito do preso de ser 
conduzido à presença de um Juiz. 
Nesse contexto, concluímos que a 
presença física do réu na Sessão 
Plenária do Tribunal do Júri é 
providência indispensável. À 
guisa de ilustração, imaginemos 
que o réu (autodefesa) e seu advo-
gado (defesa técnica) sustentem a 
tese da legítima defesa durante a 
sessão de julgamento; nessa hipó-
tese, é irrefutável que os senhores 
jurados (juízes que irão decidir o 
destino réu) visualizem, de forma 
pessoal e cuidadosa, a compleição 
física do acusado (réu) e da vítima 
que se envolveram em uma inten-
sa luta corporal, o que contribuirá, 
indubitavelmente, para um julga-
mento justo e parcimonioso, sem 
a pecha da dúvida emergente da 
tela fria e sombria dos monitores. 

Não obstante, a presença 
física do acusado é relevante 
para que os jurados obser-
vem as expressões sensoriais 
e faciais do réu durante o 
interrogatório (a expressão 
de arrependimento pelo fato 
praticado ou do olhar convicto 
daquele que agiu acobertado 
pela excludente da legítima 
defesa, entre outras talqual-
mente relevantes). Enfim, a 
indispensável atmosfera da 
liturgia teatral que circunvolve 
a Sessão Plenária do Tribunal 
do Júri pode demover da men-
te dos jurados o sentimento 
de repulsa e de condenação, 
introjetando no âmago e no es-
pírito dos senhores julgadores 
o sentimento de clemência e 
piedade, o que pode desaguar 
em um veredicto de absolvição 
adequado ao caso concreto, 
tudo em decorrência do dogma 
constitucional da plenitude de 
defesa.
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O Presidente Tiago Romano da 5ª Sub-
seção da OAB de Araraquara foi convidado 
pelo Presidente da Comissão Nacional de 
Defesa das  Prerrogativas e Valorização da 
Advocacia, o Conselheiro Federal Drº Alexan-
dre Ogusuku para participar da mesa virtual 
de Abertura do IX  ENCONTRO NACIONAL 
DE PRERROGATIVAS.

A abertura contou com a presença do 
Presidente da OAB Nacional Drº  Felipe 
Santa Cruz e em seguida houve palestra 
inaugural proferida pelo Presidente Caio 
Augusto Silva dos Santos, Presidente da 
Secional paulista com o tema “A impor-
tância das Subseções nas defesas das  
Prerrogativas da Advocacia”:

Presidente tiago Foi Convidado 
Para Mesa de aBertura virtual 

do iX enContro naCional de 
Prerrogativas da oaB naCional

Na sequência houve a palestra do 
ex-presidente da OAB Nacional Dr° 
Cezar Britto

Os trabalhos de estudos e aprimo-
ramento da defesa das Prerrogativas 
Profissionais se estenderam pelo dia 
todo.

o Presidente tiago romano foi 
convidado novamente para a Mesa de 
abertura do 2° dia de trabalhos do iX 
encontro nacional de Prerrogativas 
pelo Conselheiro Federal da oaB e 
Presidente da Comissão nacional 

da defesa das Prerrogativas e 
valorização da advocacia o dr° 

alexandre ogusuku.

PRESidEnTE TiAGO ROMAnO 
PARTiCiPOU dO FÓRUM iTinE-
RAnTE dE dEBATES “diREiTO 
dAS FAMÍLiAS E SUCESSÕES 
nA COnTEMPORAnEidAdE”, 

REPRESEnTAndO A SUBSEÇÃO 
dE ARARAQUARA.

O evento foi organizado Pela 
OABSP, pela ESA  e pelos Colégios 
de Presidentes de Subseções da Re-
gião Centro Norte Paulista e Centro 
Oeste Paulista.

A abertura ficou a cargo do Presi-
dente Caio Augusto Silva dos Santos.



5Outubro e Novembro de 2020 OAB ARARAQUARA



6 Outubro e Novembro de 2020OAB ARARAQUARA

oaB de araraquara participa da preparação 
das urnas eleitorais da cidade de araraquara
O Pre s iden t e  Ti ago 

Romano representando 
a Diretoria da OAB de 
Araraquara e o Presiden-
te da Comissão de Urnas 
Eletrônicas Atyla Milanez 
Pires estiveram presente 
o dia todo nos trabalhos 
de preparação, instalação 
de programas e lacração 
de urnas eletrônicas nos 
02 Cartórios Eleitorais da 
Comarca de Araraquara.

Os trabalhos de prepa-
ração do pleito eleitoral 
contam com a presença 
dos Juízes e Promotores 
Elei tora is  e  a  OAB de 
Araraquara confirmando 
a sua história democráti-

ca e voltada à cidadania 
mais uma vez acompanha 
todo o trabalho, visando 
garant i r  a  segurança  e 
legitimidade das eleições 
que ocorrerão no dia 15 
de novembro.

A Diretoria da OAB de 
Araraquara e a Comissão 
de Fiscalização de Urnas 
Eletrônicas da Subseção 
trabalharão até o dia das 

eleições juntamente com a 
Justiça Eleitoral, cumprindo 
a missão institucional da 
OAB.

Lembrando que a OAB 
de Araraquara recepcionou 
os candidatos ao cargo de 
Prefeito para assinatura do 

Termo de Compromisso de 
Campanha e Administração 
junto a 5ª Subseção da OAB 
de Araraquara.

A convocação foi feita pela OABSP na noite do dia 27/10.
A OABSP é favorável aos meios de soluções alternativas de 

conflitos, mas a presença da Advocacia deverá ser obrigatória.
Apoiar o PL 80/18 é garantir a segurança jurídica, favorecer 

a cidadania e fortalecer a Advocacia. A OAB SP apoia essa cam-
panha! Confira a live de apoio em nosso YouTube: https://www.
youtube.com/watch?v=oAnSvq0WLrI  

o Presidente tiago romano representando 
a 5° subseção da oaB de araraquara 

participou da Convocação de apoio a Pl 
n° 80/18 que postula a obrigatoriedade da 

advocacia na participação dos métodos 
alternativos de soluções de conflitos.

2°  seMana MuniCiPal de 
estudos eM HoMenageM 

ao dr° luiZ gaMa
1ª PALESTRA (ao lado): 
Direito humano é coisa de 
Preto 
Participaram da live:
Dr. Claudio Claudino
Prof. Dr. Carlos Machado 
Dra. Nayara Costa

2ª PALESTRA (abaixo): A 
Educação como aliada na 
luta pela Igualdade
Expositores:
Dra Camila Claudino
Prof. Fabio Mahal
Dr. Jonathan Martins



7Outubro e Novembro de 2020 OAB ARARAQUARA

o projeto da oaB de araraquara foi um sucesso total
8 candidatos ao Cargo de Prefeito da Cidade de Araraquara compareceram e 

assinaram o Termo de Compromisso eleitoral e de gestão com a OAB de Araraquara.

Candidato Celio Peliciari

Candidato Fernando Fraga 

Candidato Drº Lapena e seu Vice 
Coronel Prado 

Candidato Professor Coca Ferraz

Candidato Coronel Adalberto e seu 
Vice Marcelo Lopes 

Candidato Nino Mengatti 

Candidato Edinho Silva e seu Vice 
Damiano Neto 

Candidato Rodrigo Ribeiro e seu Vice 
Drº Fábio de Santi  

A Diretoria da OAB de 
Araraquara agradece o Can-
didato Celio Peliciari que 
compareceu na Casa da 
Advocacia e Cidadania e 
assinou o Termo de Com-
promisso de Candidato à 
Prefeito junto à OAB, com-
prometendo-se com princí-
pios básicos que norteiam 
o Estado Democrático de 
Direito, a cidadania e as 
boas práticas eleitorais e 
de gestão pública como por 
exemplo: a transparência 
pública, probidade, ética, le-
galidade, combate ao “caixa 
02 e nepotismo.

A Diretoria da OAB de 
Araraquara agradece o Can-
didato Coronel Adalberto 
e seu Vice Marcelo Lopes 
que compareceram na Casa 
da Advocacia e Cidada-
nia e assinou o Termo de 
Compromisso de Candida-
to à Prefeito junto à OAB, 
comprometendo-se com 
princípios básicos que nor-
teiam o Estado Democrático 
de Direito, a cidadania e as 
boas práticas eleitorais e de 
gestão pública como por 

exemplo: a transparência 
pública, probidade, ética, le-
galidade, combate ao “caixa 
02 e nepotismo.

A Diretoria da OAB de 
Araraquara agradece o Can-
didato Drº Lapena e seu Vice 
Coronel Prado que compare-
ceram na Casa da Advocacia 
e Cidadania e assinou o 
Termo de Compromisso de 
Candidato à Prefeito junto 
à OAB, comprometendo-se 
com princípios básicos que 
norteiam o Estado Democrá-
tico de Direito, a cidadania e 
as boas práticas eleitorais e 
de gestão pública como por 
exemplo: a transparência 
pública, probidade, ética, le-
galidade, combate ao “caixa 
02 e nepotismo.

A Diretoria da OAB de 
Araraquara agradece o Can-
didato Edinho Silva e seu 
Vice Damiano Neto que 
compareceram na Casa da 
Advocacia e Cidadania e 
assinou o Termo de Com-
promisso de Candidato à 
Prefeito junto à OAB, com-
prometendo-se com princí-
pios básicos que norteiam 

o Estado Democrático de 
Direito, a cidadania e as 
boas práticas eleitorais e 
de gestão pública como por 
exemplo: a transparência 
pública, probidade, ética, le-
galidade, combate ao “caixa 
02 e nepotismo.

A Diretoria da OAB de 
Araraquara agradece o Can-
didato Fernando Fraga que 
compareceu na Casa da 
Advocacia e Cidadania e 
assinou o Termo de Com-
promisso de Candidato à 
Prefeito junto à OAB, com-
prometendo-se com princí-
pios básicos que norteiam 
o Estado Democrático de 
Direito, a cidadania e as 
boas práticas eleitorais e 
de gestão pública como por 
exemplo: a transparência 
pública, probidade, ética, le-
galidade, combate ao “caixa 
02 e nepotismo.

A Diretoria da OAB de 
Araraquara agradece o Can-
didato Nino Mengatti que 
compareceu na Casa da 
Advocacia e Cidadania e 
assinou o Termo de Com-
promisso de Candidato à 

Prefeito junto à OAB, com-
prometendo-se com princí-
pios básicos que norteiam 
o Estado Democrático de 
Direito, a cidadania e as 
boas práticas eleitorais e 
de gestão pública como por 
exemplo: a transparência 
pública, probidade, ética, le-
galidade, combate ao “caixa 
02 e nepotismo.

A Diretoria da OAB 
de Araraquara agradece o 
Candidato Professor Coca 
Ferraz que compareceu na 
Casa da Advocacia e Cida-
dania e assinou o Termo de 
Compromisso de Candida-
to à Prefeito junto à OAB, 
comprometendo-se com 
princípios básicos que nor-
teiam o Estado Democráti-
co de Direito, a cidadania e 
as boas práticas eleitorais e 
de gestão pública como por 
exemplo: a transparência 
pública, probidade, ética, 
legalidade, combate ao 
“caixa 02 e nepotismo.

A Diretoria da OAB de 
Araraquara agradece o Can-
didato Rodrigo Ribeiro e 
seu Vice Drº Fábio de Santi  

que compareceram na Casa 
da Advocacia e Cidada-
nia e assinou o Termo de 
Compromisso de Candida-
to à Prefeito junto à OAB, 
comprometendo-se com 
princípios básicos que nor-
teiam o Estado Democrático 
de Direito, a cidadania e as 
boas práticas eleitorais e de 
gestão pública como por 
exemplo: a transparência 
pública, probidade, ética, le-
galidade, combate ao “caixa 
02 e nepotismo.

Obs.1.: todos os candida-
tos que compareceram au-
torizaram a divulgação das 
imagens e dados e terão o 
mesmo direito a divulgação 
do ato praticado de forma 
democrática, cumprindo as 
determinações legais das 
leis eleitorais, lei geral de 
proteção de dados e demais 
legislações pertinentes.

Obs.2.: os nomes de di-
vulgação segue a lista cons-
tante no site do TSE, bem 
como o nome constante na 
“urna” igualmente do site 
do TSE.
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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 !

ENTREGA DE CARTEIRA   
No dia 09 de novembro os Diretores da OAB de Araraquara respeitando as 

normas sanitárias e decretos estadual e municipal fizeram a entrega mediante 
juramento a nova Advogada Dra. Isabella Veiga Penteado.

A Carteira Profissional foi entregue individualmente, com horário agendado 
previamente e sem cerimonial apenas mediante o Juramento da Advocacia solene 
perante a Diretoria. Todos estavam usando máscaras de proteção, tiveram sua 
temperatura auferida 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 parabeniza a nova Colega!!!!!

A Diretoria da OAB de Araraquara 
e a Comissão de Relacionamento da 5ª 
Subseção com a Justiça do Trabalho de 
Araraquara, presidida pelo Advogado Drº 
Yuri Tramontano de Souza comunicam 
que efetuaram a reunião correcional 
junto ao TRT15, apresentando sua pauta:

Reiterando o comunicado de ontem, 
foi apresentado uma pauta de reivindica-
ção, sugestão, representação etc.

Por acaso algum advogado (a) 
queira apresentar algum assunto po-
derá encaminhar para o e-mail (yuri@
tramontano.com.br)  para análise da 
Comissão, bem como poderá solicitar 
reunião diretamente com a Corregedoria.

TIAGO ROMANO
PRESIDENTE DA 5ª SUBSEÇÃO 

DA OAB DE ARARAQUARA
YURI TRAMONTANO DE SOUZA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

RELACIONAMENTO DA 5ª SUBSEÇÃO 

Correição na Justiça do trabalho de araraquara

DA OAB DE ARARAQUARA COM A 
JUSTIÇA DO TRABALHO

Reiterando o comunicado de ontem, 
foi apresentado uma pauta de reivindica-
ção, sugestão, representação etc.

Por acaso algum advogado (a) queira 
apresentar algum assunto poderá enca-
minhar para o e-mail (yuri@tramontano.
com.br)  para análise da Comissão, bem 
como poderá solicitar reunião diretamen-

te com a Corregedoria.

TIAGO ROMANO
PRESIDENTE DA 5ª SUBSEÇÃO DA 

OAB DE ARARAQUARA
YURI TRAMONTANO DE SOUZA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

RELACIONAMENTO DA 5ª SUBSEÇÃO 
DA OAB DE ARARAQUARA COM A 
JUSTIÇA DO TRABALHO

Na tarde do dia 16 de novembro 
o Presidente da OAB de Araraquara 
Tiago Romano, juntamente com o 
Presidente da Comissão de Rela-
cionamento da 5ª Subseção com 
as Justiças Estadual e Federal de 
Araraquara, Jair Donizete Amando 
Filho participaram da continuidade 
dos trabalhos da Inspeção Geral 
Ordinária da 2ª Vara Federal de 
Araraquara que iniciou pelos pro-
cessos digitais no meio do ano e 
agora está inspecionando o acervo 
físico da Vara.

insPeÇÃo geral ordinÁria 
do aCervo FÍsiCo da 2º vara 

Federal de araraQuara
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XliX semana Jurídica “Prof. Fernando Passos - 20 anos 
de coordenação do direito da uniara” e lançamento do 

livro “estudos Jurídicos: Constitucional e empresarial” 
Na noite do dia 19 de outubro houve a Solenidade de Abertura da XLIX Semana Jurídica

“Profº Fernando Passos - 20 anos de coordenação do Direito da Uniara”:
A OAB de Araraquara foi apoiadora da Semana Jurrídica.

No mesmo ato houve uma 
homenagem pelos ex-alunos das 
20 Turmas e o lançamento do Livro 
“Estudos Jurídicos: Constitucional 
e Empresarial em homenagem ao 
Profº Fernando Passos - 20 anos de 

Na sequência houve o 1º painel: Novas Questões de Políticas de Integri-
dade: Anticorrupção e Antiruste, com os expositores: Antônio Carlos Rodrigues 
do Amaral, Gesner Oliveira e Dimas Eduardo Ramalho e Carla Rister

Na terça-feira tivemos o 2º painel: Reforma do Pacto Federativo, com 
os expositores: Ives Gandra da Silva Martins, Gianpaolo Poggio Smanio, 
Maria Cristina Mattioli e Carlos Fazolli

Na quarta-feira tivemos o 3º painel: Impactos Concorrenciais e Regu-
latórios  das Inovações Tecnológicas das Empresas, com os expositores: 
Ana Frazão, Aramando Rovai, Wagner Menezes e Mariana Passos Beraldo, 
contando com a presença da Vice-presidente da OAB Clara Alvarenga

E encerrando a semana tivemos o 5º painel na sexta-feira: Papel do 
Direito na Garantia das Instituições Democráticas, com os expositores: 
Orides Mezzaroba, Filomeno Moraes, Rubens Beçak, Mariana de Andrade 
e Aline Ouriques contando com a presença do dos Professores Tiago 
Romano, Fernando Rugno e Fernando Passos

Coordenação do Direito da Uniara”, 
coordenados pelos professores An-

tonio Carlos Rodrigues do Amaral e 
Mariana Passos Beraldo que contou 

com um artigo do Presidente da OAB 
de Araraquara Drº Tiago Romano

Na quinta-feira tivemos o 4º painel: Liberdade Econômica: Brasil Finalmente Adotará esse Caminho, com os expositores: Fábio Ulhoa 
Coelho, Marcelo Guedes Nunes, Uinic Caminha, André Santa Cruz e Gustavo Ramiro, contando com a presença do Presidente Tiago Romano 
e do Professor Fernando Rugno:

2º DIA DE TESTAGEM DO COVID-19 PELA  
PARCERIA OAB DE ARARAQUARA E CAASP.

ATENDENDO AO PEDIDO: A CAASP/OAB DISPONIBILIZOU 
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
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O Pres iden te  da 
OAB de Araraqua-
r a   p a r t i c i p o u  d o 
F ó r u m  I t i n e r a n t e 
de Debates:  Direi to 
Penal  e  Processual 
na Contemporanei-

dade  no  d ia  29  de 
ou tubro .  O  even to 
é  u m a  r e a l i z a ç ã o 
do Colégio do Cen-
t ro  Nor t e  Pau l i s t a 
d e  P r e s i d e n t e s  d e 
S u b s e ç ã o ,  E s c o l a 

Super ior  da  Advo-
cacia  e  da OABSP. 
A 5ª  Subseção tem 
assento no Colégio 
d e  P r e s i d e n t e s  d e 
Subseção do Centro 
Norte  Paul is ta .

o Presidente da oaB de araraquara  
participou do Fórum itinerante de 
debates: direito Penal e Processual 

na Contemporaneidade

O Presidente da OAB de 
Araraquara Tiago Romano e 
a Presidente da Comissão de 
Direito Previdenciário Nayara 
Moraes estiveram em visita a 
agência do INSS de Araraqua-
ra acompanhando as melhorias 
nas instalações e moderniza-
ção para o atendimento ao 
público.

Todas as precauções para 
combate ao convid-19 estão 
sendo adotadas.

Na mesma ocasião foram 
recepcionados pelo Gerente 
Arquibaldo onde vários assuntos 
foram tratados no tocante ao 
atendimento a Advocacia e a 
população.

visita ao inss de araraQuara

A prevenção às quei-
madas se torna ainda 
mais urgente nesse mo-
mento de enfrentamento 
a Covid-19, um vírus 
respiratório que ataca os 
pulmões, onde a fumaça 
pode agravar o quadro 
de saúde e levar à mor-
te.  A Lei Complemen-
tar Municipal 816/2011 
proíbe a queimada em 

Araraquara.   
Você pode ajudar a 

fiscalizar. E, principal-
mente, não colocar fogo 
em lixo, quintais, ter-
renos, ou em qualquer 
outro lugar. Queimada 
mata, destrói, causa pre-
juízos à saúde e é crime!  

Se você presenciar 
tal ato denuncie: 0800 
7701595

QueiMada É CriMe

A Diretoria da OAB de Arara-
quara parabeniza e agradece aos 
Colaboradores e Colaboradoras da 
OAB, CAASP, ESA e TED que com-
põe o Sistema OAB de Araraquara, 
que estão sempre se empenhando, 
estudando e se reciclando para um 
atendimento de excelência junto a 
Advocacia de Araraquara e a Socie-
dade Civil. Façamos a homenagem 
no dia de hoje a Colaboradora Tácia, 
responsável pela certificação digital da 
Advocacia de Araraquara e dezenas 
de outras Subseções que acaba de 
concluir o Curso sobre a Lei Geral de 
Proteção aos Dados para aplicação na 
Certificação Digital.

reCiClageM e aPriMoraMento dos 
ColaBoradores da oaB de araraQuara

A Advocacia é uma das protagonistas mais importantes das lutas para a consolidação do Estado 
Democrático de Direito do nosso país. Por isso, hoje, nesse dia tão expressivo, gostaríamos de exaltar 
o Movimento Democracia Sempre, lançado pela OAB SP em junho deste ano, que reitera o dever e a 
responsabilidade de defesa das mensagens #DemocraciaSempre e #AutoritarismoNão.
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O Presidente Tiago Romano repre-
sentou a Diretoria da OAB de Araraquara 
e participou no final da tarde do dia 11 
de novembro da Reunião entre as 246 
Subseções paulistas e OABSP e CAASP.

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

oaB de araraQuara PartiCiPou da 17ª 
reuniÃo entre as 246  suBseÇÕes Paulistas 

e oaBsP e CaasP

OAB DE ARARAQUARA PARTICIPOU DA 16ª REUNIÃO ENTRE  
AS 246  SUBSEÇÕES PAULISTAS E OABSP E CAASP.

O Presidente Tiago Romano representou a Diretoria da OAB de Araraquara e participou na tarde do dia 22 de outubro da 
Reunião entre as 246 Subseções paulistas e OABSP e CAASP.

A OAB de Araraquara durante a pandemia participou ativamente das 16 reuniões ajudando e participando dos rumos que 
a Advocacia paulista está trilhando nesse período delicado que estamos atravessando.

OAB DE ARARAQUARA PARTICIPOU DA 15ª REUNIÃO EN-
TRE AS 243 SUBSEÇÕES PAULISTAS E OABSP E CAASP

O Presidente Tiago Romano representou a Diretoria da OAB de Araraquara par-
ticipou na tarde do dia 08 de outubro da Reunião entre as 243 Subseções paulistas 
e OABSP e CAASP. A OAB de Araraquara durante a pandemia participou ativamente 
das 15 reuniões ajudando e participando dos rumos que a Advocacia paulista está 
trilhando nesse período delicado que estamos atravessando.

A Diretoria da OAB de Araraquara participou na tarde do dia 24 DE SETEMBRO 
da Reunião entre as 243 Subseções paulistas e OABSP e CAASP.

A OAB de Araraquara durante a pandemia participou ativamente das 14 reuniões 
ajudando e participando dos rumos que a Advocacia paulista está trilhando nesse 
período delicado que estamos atravessando.

oaB de araraQuara PartiCiPou da 
14ª reuniÃo entre as 243 suBseÇÕes 

Paulistas e oaBsP e CaasP.
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A Diretoria Estadual da CAASP 
atendendo ao pedido da Diretoria da 
OAB de Araraquara efetuou a contrata-
ção de profissional da Odontologia para 
que o Consultório Odontológico da 5ª 
Subseção de Araraquara fosse reativado.

Agora nosso Consultório Odontoló-
gico da CAASP Araraquara e Subseção 
está sendo reestruturado e modernizado 
para que nas próximas semanas seja 
aberto para atendimento da Advocacia.

O Presidente Tiago Romano disse 
que agora com a ajuda profissional da 
dentista Drª Julia Pestana (responsável 
técnica pelo Consultório) será possível 
terminar a reestruturação e adequações 
e em breve será divulgado os termos de 
funcionamento, uso, regras etc. Temos 
também toda a adequação por conta do 
estado pandêmico que estamos atra-
vessando.

A Diretoria da OAB de Araraquara 

reestruturaÇÃo e adeQuaÇÃo do 
Consultório odontológiCo da CaasP 

de araraQuara e suBseÇÃo.

agradece a Diretoria da CAASP, prin-
cipalmente a Vice-presidente Drª Aline 
Fávero que não mediu esforços para 
atender o pleito da Subseção.

 Em breve o Consultório estará fun-
cionando, ocasião em que pediremos a 
Advocacia que prestigiem o serviço que 
será disponibilizado para fortalecimento 
do Consultório e mais conquista nos ser-
viços regionais da CAASP na Subseção.

Conforme relatado na semana pas-
sada o estacionamento da 5ª Subseção 
da OAB de Araraquara ao lado do Fórum 
Estadual ficou fechado nos dias 30 de 
setembro e 1º e 2º de outubro para substitui-
ção de placas de sinalização, manutenção 
e instalação de tachões divisores de vagas.

Solicitamos a Advocacia à compre-
ensão para que obedeça a sinalização 
das faixas e tachões divisórios das vagas 
para poder contemplar o máximo possível 
de veículos em nosso estacionamento.

 DIRETORIA DA OAB DE ARARA-
QUARA

MelHorias no estaCionaMento 
da oaB de araraQuara ao lado 

do FóruM estadual

COMPUTADORES NOVOS  
PARA A ADVOCACIA

A OAB de Araraquara e a Secional 
paulista adquiriram 2 computadores 
Dell que serão em breve disponibili-
zados nos espaços da Subseção de 
uso da Advocacia de Araraquara. Mais 
equipamentos e melhorias estão sendo 
realizados pensando na Advocacia de 
Araraquara. 

NA TERÇA-FEIRA A VICE-PRESIDENTE DA OAB DE ARARAQUARA DRª 
CLARA MARIA RINALDI DE ALVARENGA PROFERIU A PALESTRA INTITULADA 
OS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS NO DIREITO DE FAMÍLIA NA ABERTURA DA 
SEMANA ACADÊMICA 2020 DA FACULDADE ANHANGUERA/MATÃO, ESTANDO 
ACOMPANHADA DOS MEDIADORES DA LIVE DRº ALAN SANT’ANNA (PRESI-
DENTE DA COMISSÃO DA JOVEM ADVOCACIA DA OAB DE ARARAQUARA) E 
HEBERT QUADRADO (PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA DA OAB DE ARARAQUARA):
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CaMPanHa de saÚde do advogado 
de araraQuara: de 03 de 

noveMBro À 03 de deZeMBro
A união do Sistema 

OAB (CAASP, Se-
cional e 5ª Subseção 
de Araraquara) tem 
mais uma conquista 

para a Advocacia.

Agora estamos lançando a Campa-
nha Novembro Azul que é direcionado 
aos Advogados, Estagiários e Agrega-
dos e visa a prevenção ao Câncer de 
Próstata de 03 de novembro a 03 de 
dezembro.

Tendente a quebrar esse preconceito 
ao exame e aos cuidados médicos, a 
OAB de Araraquara permanecerá todas 
as noites de novembro com seu refletor 
da entrada da Casa da Advocacia e 
Cidadania I ligado na cor azul:

Campanha de Rastreamento de 
Câncer de Próstata  .

O período da Campanha é de 03 de 
Novembro à  de 03 Dezembro de 2020. 

 PÚBLICO ALVO: Advogados/ es-
tagiários e dependentes devidamente 
cadastrados, com 45 anos ou mais, 
regularmente inscritos e em dia  com o 
pagamento das anuidades da OAB/SP.

  Serviços Realizados: Consulta 
médica na especialidade de Urologia, 
PSA total

 Esta Campanha não cobrirá exames 
complementares.

CaMPanHa de saÚde 
da advogada de 

araraQuara: de 13  
de outuBro À 11 de 

deZeMBro

A Diretoria da OAB de Araraqua-
ra gostaria de agradecer a valorosa 

Advocacia de Araraquara que mais uma 
vez atendeu o pedido de solidariedade e 
ajudou com a doação de agasalhos para 

a população carente. 
Agradecemos igualmente as 

Comissões e os Funcionários da OAB de 
Araraquara que estão sempre dispostos 

a ajudar ao próximo.
As doações foram retiradas pelo Ins-

tituto Morada da Luz Jerônimo Mendonça

doação de agasalhos ao instituto 
Morada da luz Jerônimo Mendonça

No sábado dia 10 de outubro, o Presidente da OAB de 
Araraquara juntamente com a Dra Helena Membro da 
Comissão de Infância e Juventude foram levar as doações 
arrecadadas para o Dia das Crianças do Instituto Morada 
da Luz Jerônimo Mendonça.

dia das CrianÇas – CoMissÃo 
de inFÂnCia e Juventude

E na terça-feira  o Presidente e a Mem-
bro da Comissão Dra Giulia foram entregar 
as doações ao Instituto Eurípides

 VALORES: A CAASP/OAB oferece-
rá gratuitamente a consulta ao advogado 
e estagiário, e subsidiará em 50% aos 
dependentes.

Quanto aos exames, 50% de sub-
sídio a todos. 

 Contaremos com a participação do 
laboratório Dr. Arnaldo Buainnain, Dr. 
Ricardo Barros e Dr. Felipe Azenha La-
mônica (urologista) todos de Araraquara.

O atendimento médico se dará 
mediante apresentação de guia-médica 
retirada junto à CAASP.

Maiores informações no telefone 
(16) 33311777 com a Colaboradora 
Érica.

A  Comissão de Direito Sistêmico da 5ª Subseção da 
OAB de Araraquara   participou juntamente com as Co-
missões de Ribeirão Preto, São Carlos, Orlândia, Franca 
e Sertãozinho, representando o interior paulista.

A Comissão de Direito Sistêmico da 
5ª Subseção da OAB de Araraquara 

participou do I Seminário Nacional Di-
gital de Direito Sistêmico “Todos Per-
tencem” realizado pela OAB Federal 
no painel com o tema “A Ausência do 

pai e as consequências jurídicas”
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A Diretoria da OAB de Araraqua-
ra convida a Advocacia para assinar 
a petição sobre a: Necessidade da 
presença da Advocacia nas audiên-
cias no CEJUSC

link da petição: https://secure.
avaaz.org/community_petitions/
po/advocacia_nacional_necessi-
dade_da_presenca_da_advoca-
cia_nas_audiencias_no_cejus-
c_/?fkWdJqb

Infelizmente, em alguns CE-
JUSCs, especialmente naqueles 
relacionados ao Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, não 
é exigida a presença da Advocacia, 
nas causas :

1). acima de 20 salários mínimos;
2). que tratam de Direitos Indis-

poníveis; e
3). em geral, quando uma das 

partes está assistida por Advogada(o) 
e a outra NÃO !

A meu sentir, a não presença da 
Advocacia fere a Cidadania !

Há, inclusive, um Projeto de 
Lei, de nº 80/18, apresentado pelo 
Deputado José Mentor, já falecido, 
que procura fazer valer esta garantia 
à Cidadania !

Importante apoiar este Projeto 
de Lei ! 

Conselheiro Federal da OAB Drº 
Fernando Freire 

A OAB de Araraquara apoia essa ideia. Compareça aos pontos 
de doação. Quem quiser levar a mecha de cabelo já cortada pode 

deixar na OAB de Araraquara que encaminhamos.

doação de mecha de cabelo para 
confecção de peruca para paciente 

em tratamento oncológico

No dia 09 de novembro 
compareceu a Advogada Lu-
ciana Galhardo que também, 
é esposa do Advogado Mar-
celo Galhardo acompanhada 
do Filho Manuel Galhardo 
para fazer a doação de me-
chas de cabelo.

Manuel havia deixado os 
cabelos crescerem e estava há 

04 anos  sem cortar os mes-
mos. E na última sexta-feira 
fez o corte e fez questão de 
destinar as mechas para aju-
dar as pessoas que estão em 
tratamento oncológico.

As Advogadas Rafaela Mi-
lani e Isabella Veiga compare-
ceram na data de hoje na Casa 
da Advocacia e Cidadania I de 

Araraquara, recepcionaram as 
mechas e entregarão à Institui-
ção Meninas do Arco-íris, que 
é a organizadora da campanha.

Quem quiser fazer a sua 
doação ainda há tempo. As 
mechas são destinadas a con-
feccionar perucas para quem 
está passando por tratamento 
oncológico.

doação de cabelos: perucas para pacientes em tratamento oncológico

A DIRETORIA DA OAB DE ARARAQUARA E AS COMISSÕES DE INFÂNCIA 
E JUVENTUDE E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA OAB DE ARARAQUARA 
FIZERAM A 2°  ENTREGA DOS ALIMENTOS ARRECADADOS NA CAMPANHA PARA 
O LAR NOSSA SENHORA DAS MERCÊS.

A DIRETORIA DA OAB DE ARARAQUARA E AS COMISSÕES DE INFÂNCIA 
E JUVENTUDE E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA OAB DE ARARAQUARA 
FIZERAM A 1°  ENTREGA DOS ALIMENTOS ARRECADADOS NA CAMPANHA PARA 
A FUNDAÇÃO PAPA BENTO XVI.

ParCelaMento on-line do itCMd de doaÇÕes 
e inventÁrios eXtraJudiCiais
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