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PALAVRA DO PRESIDENTE
Os cuidados do consumidor 
frente o Black Friday

O Black Friday teve origem 
nos Estados Unidos e se carac-
teriza por uma ação de vendas 
anual que ocorre toda sexta-feira 
após o feriado americano de 
ação de graças, comemorado 
toda quarta sexta-feira do mês 
de novembro. Nesse dia a ideia é 
liquidar e vender todo o estoque 
de mercadorias existentes através 
de descontos de preço. Todavia, 
o Brasil ao importar essa ação 
adaptou a prática estendendo a 
ação por vários dias, bem como 
aplicando métodos diferenciados 
de variação de preços que atraem 
o consumidor.

Ocorre que, o consumidor 
deve ficar atento, ao passo que, 
deve efetivamente acompanhar 
o preço do produto que deseja 
consumir periodicamente para ter 
certeza se realmente está sendo 
aplicado um desconto significa-
tivo ou se na verdade apenas está 
havendo uma manobra numérica 
e o produto continua com o preço 
normal do dia-a-dia. No popular 
muito se diz que “no Black Fri-
day brasileiro o preço é a metade 
do dobro do preço normal do 
produto”.

Aliado a isso deve tomar 
todos os cuidados básicos ao efe-
tuar a compra física, verificando 
o produto, sua funcionalidade, 
característica, quantidade etc. 
Frisa-se que todos os direitos são 
assegurados a produtos vendidos 
em promoção, especialmente as 
garantias que é sempre o alvo 
de maiores problemas. Não é 
porque um produto é vendido em 

promoção ou liquidação que se 
altera o direito a garantia. Opor-
tuno recordar o leitor a diferença 
entre as três garantias existentes: 
a legal, a contratual e a estendida.

A garantia legal é aquela pre-
vista e obrigatória pela própria 
lei, ou seja, o prazo da garantia 
do bem de consumo durável 
(exemplo: carro, aparelhos ele-
trônicos etc.) é de 90 dias e o 
prazo da garantia do bem de 
consumo não durável (alimentos, 
material descartável etc.) é de 30 
dias. Referidos prazos começam 
a ser contado da data da efetiva 
entrega do produto ao consumi-
dor e no caso de serviço o marco 
da garantia é a finalização do 
mesmo. Cumpre apenas lembrar 
que, em casos de defeitos ocultos 
no produto o prazo da garantia 
passará a correr apenas a partir 
da constatação. 

A segunda diz respeito à ga-
rantia contratual que nada mais 
é, do que a garantia adicional 
que o comerciante, fabricante ou 
prestador de serviço franqueia ao 
consumidor, cujo prazo pode ser 
de 01, 02, 03 ou mais anos. Essa 
garantia é um plus que envolve o 
produto ou serviço para atrair o 
consumidor. Quanto a essa garan-
tia contratual deve ser sempre es-
crita e entregue o certificado junto 
com a nota fiscal da compra ao 
consumidor. Quanto à aplicação, 
primeiro deve ser computado o 
prazo da garantia legal explicada 
no parágrafo anterior e depois de 
expirada a mesma deve ser apli-
cada a segunda garantia que é a 
contratual no tocante aos prazos, 
em outras palavras as garantias 
se acumulam.

Por fim a terceira que é a 
estendida, caracteriza-se pelo 
pagamento de um adicional onde 
o comerciante estende por um 
prazo maior a garantia legal 
mediante a contratação de um 
seguro privado. Todavia, como 
é uma garantia securitária o 
consumidor deve se atentar ao 
pagamento do preço, da carência, 
exclusão de coberturas etc. Feito 

esse esclarecimento e constatado 
que a garantia estendida é na ver-
dade uma modalidade de seguro, 
vendida pelo comerciante final ao 
consumidor, o comerciante que 
faz a venda direta ao consumidor 
se responsabiliza pelo produto 
defeituoso, não podendo atribuir 
a responsabilidade do conserto, 
abatimento proporcional do preço, 
troca ou devolução do dinheiro 
pago ao fabricante ou importador. 
Em outras palavras o contrato de 
seguro da garantia estendida res-
ponsabiliza diretamente o empre-
sário final que vendeu o produto 
ao consumidor. O consumidor ao 
optar pela aquisição da garantia 
estendida está a contratar um ser-
viço específico de seguro contra 
defeito no produto que é pago 
separadamente e se desvincula do 
preço do produto, portanto, cria 
uma expectativa de que, se houver 
o problema haverá a cobertura, 
assim, o comerciante atrai para si 
a responsabilidade pela obrigação 
secundária em trocar, devolver o 
dinheiro, abater proporcionalmen-
te o preço ou consertar o produto, 
pouco importando o motivo pelo 
qual foi constatado o defeito. Na 
realidade pouco importa qual a 
origem do defeito e de quem é a 
responsabilidade, posto que, pelo 
contrato de garantia estendida 
o comerciante final é obrigado 
a atender o consumidor as suas 
expensas.

Posteriormente se atentem aos 

direitos básicos do consumidor, 
que já tivemos inúmeras oportu-
nidades de informar os leitores 
igualmente: a proteção da vida, 
saúde e segurança contra os ris-
cos provocados por práticas no 
fornecimento de produtos e ser-
viços considerados perigosos ou 
nocivos; a educação e divulgação 
sobre o consumo adequado dos 
produtos e serviços, assegurada à 
liberdade de escolha e a igualdade 
nas contratações; a informação 
adequada e clara sobre os dife-
rentes produtos e serviços, com 
especificação correta de quanti-
dade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como 
sobre os riscos que apresentem; 
a proteção contra publicidade 
enganosa e abusiva, métodos co-
merciais coercitivos ou desleais, 
bem como práticas e cláusulas 
abusivas ou impostas no forneci-
mento de produtos ou serviços; a 
modificação das cláusulas contra-
tuais que estabeleçam prestações 
desproporcionais ou sua revisão 
em razão de fatos supervenientes 
que as tornem excessivamente 
onerosas; a efetiva prevenção e 
reparação de danos patrimoniais 
e morais, individuais, coletivos 
e difusos e o acesso aos órgãos 
judiciários e administrativos, com 
vistas à prevenção ou reparação 
de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos ou difusos, 
assegurada à proteção jurídica, 
administrativa e técnica aos ne-

cessitados.
Em exemplos práticos os 

nossos leitores devem sempre se 
ater: a comparar os preços antes 
de efetuar suas compras e não 
se iludam com os pagamentos 
“a perder de vista”, pois nele 
sempre haverá encargos em-
butidos no preço; sempre que 
efetuar uma compra, peça nota 
fiscal dos produtos ou serviços, 
se informe a respeito da garantia 
e locais de assistência técnica, 
em se tratando de brinquedos 
ou eletrodomésticos; procure 
vistoriar o produto sempre que 
possível, ainda dentro da loja e 
antes de efetuar o pagamento, na 
busca de defeitos supostamente 
aparentes; em caso de produtos 
elétricos ou eletrônicos, procure 
solicitar a demonstração de seu 
funcionamento, ainda dentro 
da loja e antes do pagamento, 
evitando o desconforto de uma 
possível troca; em caso de pro-
dutos que apresentem defeitos 
não aparentes, evite violar o 
lacre de garantia do produto, 
procurando imediatamente o 
fornecedor para evitar o decurso 
de tempo previsto no termo de 
garantia etc.

Em suma o Black Friday 
necessita atenção e cuidado 
por parte do consumidor, que 
deve  ter  seu  d i re i to  como 
consumidor resguardado para 
não sofrer danos e prejuízos 
financeiros.
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Na tarde de 18 de De-
zembro de 2020 o Presidente 
da Câmara de Araraquara,  
Vereador Tenente Santana, 
juntamente do Presidente 
da OAB de Araraquara, Dr. 
Tiago Romano, entregou so-
lenemente o título de Cidadão 
Araraquarense, outorgado 
por iniciativa da Mesa-Dire-
tora da Casa Legislativa, para 
o Diretor-Tesoureiro da OAB 

de Araraquara, Dr. Felipe 
José Maurício de Oliveira, 
pelos relevantes serviços 
prestados para a OAB, So-
ciedade Civil  e Advocacia 
Araraquarense.

Participaram da cerimô-
nia também o Vice-Prefeito 
de Araraquara, Damiano, 
representando o Prefeito 
Edinho Silva, e os familiares 
e amigos do homenageado:

Outorga de Título de Cidadão araraquarense 
ao Tesoureiro Felipe Oliveira

O acordo firmado entre a OABSP e 
o INSS para atendimento por videocon-
ferência da advocacia previdenciária do 
Estado tem início na próxima segunda-
feira, dia 21/12.  Assim, os advogados e 
advogadas não terão mais que se dirigir 
às agências do INSS para serem atendi-
dos.  Os atendimentos serão agendados 
pela plataforma INSSDigital no campo 
Guichê Virtual.  No dia e hora agendados 
um servidor efetivo do INSS irá fazer a 
chamada por videoconferência para o 
número indicado no agendamento.  Nos 
próximos dias a OABSP estará publican-
do um tutorial para orientar a advocacia 
como proceder.

Acordo firmado entre a OABSP e o INSS 
para atendimento por videoconferência 
da advocacia previdenciária do Estado

Comissão de Direito Previdenciário 
da OAB SP lança tutorial para 
agendamento virtual no INSS

O acordo firmado entre a 
OAB SP, por meio da Comis-
são de Direito Previdenciário, 
e o INSS, para o atendimen-
to por videoconferência às 
advogadas e advogados do 
Estado de São Paulo, tem 
início na próxima segunda-
feira, 21/12. A Advocacia 
paulista poderá ser atendida 
pela plataforma INSS Digital, 
por meio do campo Guichê 
Virtual.

Confira o vídeo tutorial 

preparado pela Comissão 
com o passo a passo para 
a realização do cadastro e 
agendamento do atendimento 
virtual:

https://noticias.oabsp.org.
br/nao-categorizado/comis-
sao-de-direito-previdencia-
rio-da-oab-sp-lanca-tutorial
-para-agendamento-virtual-
no-inss/

https://www.youtube.
c o m / w a t c h ? v = t 9 b v g F -
dKN18&feature=emb_logo

CPDA de Araraquara: nota de acompanhamento 
do caso do animal morto de inanição

O Presidente da 5ª Subseção da 
OAB Araraquara, juntamente com a 
Comissão de Proteção e Defesa dos 
Animais da OAB, Associação SOS 
Melhor Amigo, Coordenadoria de Bem
-Estar Animal e a vereadora eleita Luna 
Meyer, estiveram hoje reunidos com o 
delegado titular, Dr. Edivaldo Ravenna 
para tratar do crime ocorrido sábado 
(26/12) onde um cachorro morreu de 
inanição.

O delegado explicou a fundamen-
tação técnica pela qual o delegado 
plantonista não decretou a prisão em 
flagrante e também ouviu nossa indig-
nação e apelo para que haja rigor na 
apuração do caso.

Diante disso, a Comissão irá protoco-
lar requerimento para acompanhamento 

do Inquérito, bem como para auxiliar 
na construção do conjunto probatório, 
vislumbrando ainda a possibilidade de 
decretação de prisão, mas na modalidade 
preventiva.

É evidente que embora a Lei Sansão 
tenha endurecido a punição, é preciso 
se construir a estrutura para regular 
aplicação da lei.

A resposta que a sociedade pede é 
legítima e não serão medidos esforços 
para que o caso seja apurado com rigor, 
de forma transparente buscando a justiça 
para quem mais sofreu nesse crime 
horrível: o cachorro Sadam.

Carol Mattos Galvão
Presidente da CPDA Araraquara
Tiago Romano
Presidente da OAB Araraquara
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No dia 18 de novembro os Dire-
tores da OAB de Araraquara res-
peitando as normas sanitárias e de-
cretos estadual e municipal fizeram 
a entrega mediante juramento às 
Advogadas Mariana Luiza Cabrini 
Gabrielli, Rafaela dos Santos Cos-
ta e ao Advogado Norberto Lopes 
Ligeiro Neto.

A Carteira Profissional foi 
entregue individualmente,  sem 
cerimonial, apenas mediante o 
Juramento da Advocacia sole-
ne perante a Diretoria. Todos 
estavam usando máscaras de 
proteção, tiveram sua tempera-
tura aferida e utilizaram álcool 
em gel para proteção individual 
e antes e após a entrega o am-
biente foi higienizado, como tem 
sido a rotina dos atendimentos 
nas Casas.

A Diretoria da OAB parabeniza 
as (o) novas (o) Colega:

ENTREGA DE CARTEIRAS
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A Diretoria da 5ª Subseção da 
OAB Araraquara, representada pelo 
presidente Tiago Romano e Diretor-
Tesoureiro Felipe José Maurício de 
Oliveira, juntamente com a Comissão 
de Proteção e Defesa dos Animais 
da 5° Subseção da OAB, represen-
tada pela presidenteCarolina Mattos 
Galvão e Ana Flávia Ferreira Barreto 
compareceram no dia 04/01 perante  
a Delegacia de Polícia protocolando 

laudo complementar assinado por 03 
profissionais da área veterinária, ates-
tando que o cão Sadam, que morreu 
há alguns dias, faleceu em virtude de 
maus-tratos. O animal permaneceu 
congelado desde o dia do falecimento 
para permitir que a junta de veterinários 
verificasse a situação. A junta constatou 
que a causa mortis foi inanição.

O documento subsidia a investigação 
para permitir eventual denúncia, em vir-

tude da prova técnica ora documentada.
A Diretoria da 5ª Subseção e a Co-

missão de Proteção e Defesa dos Animais 
permanecerão acompanhando o caso.

E.T.: quanto a cachorrinha que 
foi morta vítima de queimadura em 
novembro do ano passado a OAB 
também acompanha o caso que está 
em fase final de inquérito e em breve 
terá o provável indiciamento da Tutora 
do animal:

Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB de 
Araraquara: atualização dos 02 casos de mortes de animais

OAB DE ARARAQUARA PARTICIPA DE CRIAÇÃO DE REDE DE 
ATENDIMENTO POLICIAL AOS CRIMES DE MAUS-TRATOS À ANIMAIS.

Na tarde do dia 25 de novembro o 
Presidente da OAB de Araraquara, Tiago 
Romano acompanhado da Presidente da 
Comissão de Direito e Proteção Animal 
da OAB de Araraquara, Carol Galvão e 
da Fiscal da Secretaria do Bem-Estar 
Animal da Prefeitura de Araraquara, 
Ana Lúcia Ferreira Chaquine estiveram 
reunidos com a Delegacia Seccional de 
Polícia Civil do Estado de São Paulo em 
Araraquara.

 A pauta foi a criação de uma rede 
de atendimento dos casos policiais en-
volvendo os maus-tratos contra animais 
atendidos pela Prefeitura do Município 
de Araraquara.

O Delegado Seccional Fernando 

Giaretta disse que o 1º DP que cujo 
Delegado Titular é o Drº Edivaldo Ra-
venna de Picazo vai concentrar os 
casos denunciados e que os Fiscais da 
Prefeitura levarão todo o material da 
denúncia armazenado em um pen drive 
diretamente ao Delegado que de pronto 
autuará as denúncias, bem como solici-
tará as medidas necessárias.

Dessa forma se dará agilidade, bem 
como fica criada uma rede de atendi-
mento policial aos casos de maus-tratos. 
Além disso, o Fiscal não necessitará ficar 
esperando para ser atendido na lavratura 
do boletim de ocorrência, possibilitando 
que passe mais tempo à disposição da 
população fiscalizando.

No sábado (21/11) a Proteção 
Animal de Araraquara representada 
pelo SOS Melhor Amigo - Betty Peixoto, 
Coordenadoria de Bem Estar Animal - 
Ana Chaquine, Canil Siciliano prestador 
de serviços da Prefeitura - Alessandra 
Siciliano e Carla Stivaletti  e Comissão 
de Proteção e Defesa Animal OAB 
Araraquara - Carol Mattos Galvão e 

Ana Flávia Barreto, se reuniram com o 
Deputado Bruno Lima e seu assessor 
Vinícius Motta para tratar do bárbaro 
crime de maus-tratos onde uma cachor-
rinha de 4 meses foi queimada e jogada 
no trilho do trem.

O boletim de ocorrência foi re-
gistrado na sexta-feira (20/11) pela 
Coordenadoria do Bem Estar Animal.  O 

delegado se comprometeu a pedir rigor 
na apuração e fortalecer o pedido de 
delegacia especializada e a Comissão 
fará representação junto ao Ministério 
Público nesta semana.

#cpdaararaquara #oabsp #oabara-
raquara #teambrunolima #cadeiapara-
maustratos

Comissão de Proteção e Defesa 
Animal OAB Araraquara atua em 
caso de maus-tratos na cidade

Conselho Secional da OAB SP 
delibera pela abertura de ação civil 

pública contra atos do Detran-SP que 
violam prerrogativas da Advocacia
O Conselho Secional da OAB SP 

aprovou, nesta segunda-feira (14), proposta 
para ajuizar ação civil pública contra atos 
praticados reiteradamente pelo Departa-
mento Estadual de Trânsito de São Paulo 
(Detran-SP) e que trata de impedimentos 
ao pleno exercício profissional da Advocacia 
em todo o território paulista. 

Os problemas enfrentados pela 
Advocacia e elencados pela Comissão 
de Direitos e Prerrogativas da OAB SP 
referem-se à indisponibilidade de acesso 
ao sistema e subsistemas informatizados 
da entidade estadual de trânsito; atendi-
mento somente por meio de agendamen-
to prévio e retirada de senha, inclusive 
para protocolo de documentos e petições; 
limitação de protocolos de requerimento 
por atendimento; vedação da extração 
de cópias, vistas e carga de processos 
administrativos, sem prévio agendamen-
to; negativa de acesso a processos para 
advogado sem procuração, em autos 
que, em regra, são públicos; exigência 
de procuração expedida nos últimos três 
meses; e ausência de notificação das 
decisões em recursos de penalidade de 

trânsito, em que pese a prévia constitui-
ção da advogada e advogado.

“Na tentativa de sanar as limitações 
ao exercício profissional da Advocacia 
perante o Detran-SP, ofícios foram expe-
didos, houve tentativa de agendamento de 
reuniões, contudo, não se obteve êxito na 
abertura de canal de diálogo e, tampouco, 
na solução das diversas modalidades de 
violações constatadas”, aponta a relatora 
Ana Carolina Moreira Santos, que é Conse-
lheira Secional e também Vice-Presidente 
da Comissão de Direitos e Prerrogativas. 
Para ela, o objetivo é “obter do Poder 
Judiciário manifestação sobre as violações 
de prerrogativas profissionais enfrentadas 
pela Advocacia do estado”.

Segundo seu voto perante o Conse-
lho Secional, “o Detran-SP vem obstacu-
lizando o acesso das advogadas e dos 
advogados aos processos administrativos 
de sua competência, criando inequívocos 
entraves ao livre exercício profissional 
e comprometendo a subsistência da 
Advocacia especializada, além do pro-
cessamento e reconhecimento de direitos 
inerentes às cidadãs e aos cidadãos”.
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A OAB de Araraquara pela primeira 
vez participou do Curso Virtual de Pre-
paração de Candidatos (as) para adoção 
promovido pela Vara de Infância e Juven-
tude da Comarca de Araraquara (SP). O 
Presidente Tiago Romano e a Presidente 
da Comissão de Infância e Juventude da 
Subseção de Araraquara Maria Antonia 
Alves, fizeram live a respeito do Estatuto 
da Criança e do Adolescente e do papel 
da Advocacia na adoção 

 O Judiciário paulista tem retomado 
gradualmente, desde julho, os traba-
lhos presenciais. Algumas atividades, 
no entanto, continuam acontecendo 
virtualmente para preservar a saúde 
das pessoas, garantindo-se, assim, a 
continuidade de prestação jurisdicional. 
A Comarca de Araraquara, por exemplo, 
promoveu neste mês um curso virtual de 
preparação para pessoas que pretendem 

adotar crianças e/ou adolescentes.
    O curso faz parte das exigências 

estabelecidas pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente para a adoção e tem o 
objetivo de informar, orientar, esclarecer e 
refletir com os participantes sobre o tema, 
com enfoque nos aspectos psicossociais 
e jurídicos, entre outras questões. Na 
Comarca de Araraquara os cursos são 
semestrais e 19 pretendentes acom-
panharam as aulas, que aconteceram 
no último dia 12. O juiz Marco Aurélio 
Bortolin, da Vara da Infância e Juven-
tude, ministrou palestra. “Optou-se pela 
realização do curso através da ferramenta 
Teams, com controle de frequência, e foi 
considerado, ao final, bem mais acessível 
aos pretendentes pela desnecessidade 
de deslocamentos, além da segurança 
em razão da pandemia”, afirmou o 
magistrado.

    Também participaram do evento 
integrantes do Ministério Público, da De-
fensoria Pública do Estado, da Comissão 
da Infância e Juventude da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) – Subseção 
de Araraquara, técnicos da Rede de Aco-
lhimento Institucional, além de servidores 
do Judiciário. A coordenação ficou a cargo 
da psicóloga judiciária Mariana Sarmento 
Abrahão e do assistente social Armando 
Viana de Souza.

Procedimentos
Para adotar, o pretendente deve pro-

curar a Vara de Infância e da Juventude 
do município/região em que reside. Em 
razão das restrições de acesso de pes-
soas aos prédios dos fóruns em virtude 
da pandemia da Covid-19, os pedidos de 
habilitação dos pretendentes à adoção 
devem ser encaminhados ao e-mail. 

OAB de Araraquara participa do curso virtual de 
preparação para adoção da Comarca de Araraquara

Abertura do Curso Prático de Cálculo 
Judicial Trabalhista com a utilização 
do PJE Calc Cidadão.

Na noite do dia 30 de novembro 
ocorreu a abertura de mais um Curso da 
ESA de Araraquara, o Curso Prático de 
Cálculo Judicial Trabalhista com a utili-
zação do PJE Calc Cidadão. O professor 
foi o contador Júlio César Vieira (Ciência 
Contábeis PUC/SP).

O curso se estenderá até a sexta-
feira e está sendo ministrado de forma 
virtual.

Anuidade da OAB SP em 2021 mantém o mesmo 
valor pelo quinto ano consecutivo. A suspensão de 

contribuições anuais das Sociedades de Advocacia, como 
ocorrido em 2020, também continua.

A OAB SP promoveu, na última 
segunda-feira (23), sua primeira sessão 
híbrida do Conselho Secional. Realizado 
na sede da entidade, o encontro reuniu, 
presencialmente, cerca de 35 pessoas 
no auditório, e, virtualmente, outras 110.

Dentre os assuntos em pauta, o 
de maior destaque foi a aprovação, por 
unanimidade, da proposta orçamentária 
para o exercício de 2021, com destaque 
para a permanência do valor da anuidade 
em R$ 997,30 – pelo quinto ano conse-

cutivo. O pagamento poderá ser feito à 
vista, com desconto de 3% até a data 
do vencimento, ou parcelado, em até 12 
vezes, sem desconto. O valor aprovado 
ficará abaixo do salário mínimo e, consi-
derando índices inflacionários, na opção 
parcelada alcançará o valor mais barato 
dos últimos 15 anos.

A Jovem Advocacia também continu-
ará com a redução de até 50%, de forma 
escalonada, para quem possui até quatro 
anos de inscrição na Ordem. Além disso, 

a suspensão de contribuições anuais das 
Sociedades de Advocacia, como ocorrido 
em 2020, também permanece.

Os Conselheiros também aprova-
ram, por unanimidade, as demonstrações 
contábeis da Caixa de Assistência dos 
Advogados de São Paulo (CAASP) no 
exercício de 2019. A retomada do equilí-
brio financeiro da CAASP recebeu elogios 
dos presentes e de quem acompanhava 
a reunião remotamente.

VIII ENCONTRO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA OAB DE ARARAQUARA

No dia 16 de novembro às 19h00min 
a Comissão da Mulher Advogada em 
parceria com a Comissão de Proteção e 
Direitos dos Animais ambas da OAB de 

Araraquara realizaram juntamente com 
a Diretoria da OAB de Araraquara o VIII 
Encontro de Enfrentamento e Combate à 
Violência Doméstica. O tema do Encontro 

foi “Ligação dos maus-tratos aos Animais 
e a Violência contra as pessoas”. O Ex-
positor foi o Tenente Coronel da PMSP 
Marcelo Robis Francisco Nassaro.

Ar condicionado na sala 
de certificação digital

A Diretoria da OAB de Araraquara co-
munica que visando o conforto e melhoria 
das instalações equipou a sala de certi-
ficação digital com um ar condicionado.

O serviço de certificação digital da 
OAB é referência e já realizou milhares 
de certificações em prol da Advocacia de 
Araraquara e região:
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Na noite do dia 20 de ja-
neiro o Presidente da OAB de 
Araraquara Tiago Romano e 
o Tesoureiro Felipe Oliveira 
fizeram uma live com a recém 

aprovada no Exame da OAB 
Mariana Catalani, onde abor-
daram o tema “Como solicitar 
sua primeira inscrição na 
OAB e dicas de Carreira para 

a Jovem Advocacia”.
Quem não acompanhou 

a live, pode assistir no perfil 
da OAB no Instagram: @
araraquaraoab.

Sucesso total a live: Como solicitar sua 
primeira inscrição na OAB e dicas de 

Carreira para a Jovem Advocacia

A OAB de Araraquara recebeu 02 
computadores novos que serão desti-
nados aos serviços da VIII Turma do 
Tribunal de Ética e Disciplina sediada em 
Araraquara, modernizando os trabalhos 
visando uma prestação de serviço de 
excelência.

O Presidente da OAB de Araraquara 
Tiago Romano parabenizou as Colabo-
radoras e os Advogados e Advogadas 
da VIII Turma que desempenham um 
brilhante serviço a Advocacia e a So-
ciedade Civil:

A OAB de Araraquara recebeu 02 computadores 
novos que serão destinados aos serviços da VIII 

Turma do Tribunal de Ética e Disciplina

A cartilha estará no 
site da OAB de Araraqua-
ra: www.oabararaquara.
com.br

Referência: animais 
em condomínios: quais 
são os direitos e deveres? 
A CPDA Araraquara ela-
borou uma cartilha para 
orientar os condôminos 
sobre as questões que 
envolvem os animais e 
também sobre a legisla-
ção que os protege, afinal, 
animais têm direitos!

A Comissão de Defesa e Proteção Animal e a 
Diretoria da OAB de Araraquara lançaram a 
Cartilha sobre ANIMAIS EM CONDOMÍNIOS.
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Rua São Bento, 1441
(16) 3010-1888

Roupas Importadas e Nacionais  
para crianças de 0 a 16 anos

Walle Camargo
Advogado e membro da 

Comissão da Jovem Advoca-
cia OAB de Araraquara

Uma das problemáticas 
que o legislador e o poder 
judiciário encontram quan-
to a tributação de software 
inicialmente está quanto ao 
seu conceito. Afinal, trata-se 
de uma mercadoria ou um 
serviço? 

Outra discussão que cir-
cunda a tributação de softwa-
res no Brasil é a respeito da 
competência de tal tributo. 
Assim, se o software for 
considerado um serviço, a 
competência será do municí-
pio, pois possui competência 
para legislar e cobrar ISSQN 
(Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza). Toda-
via, caso os softwares sejam 
considerados mercadorias, a 
competência será dos Esta-
dos, pois a estes competem 
legislar e cobrar o ICMS 
(Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços). 

Tendo em vista a presente 
discussão há como consequ-
ência a temida insegurança, 
tanto no âmbito legislativo 
quanto no judiciário. Ato 
contínuo, as empresas que 
trabalham com softwares, 
ou seja, as que possuem esta 
atividade como principal, 

encontram-se sem o devido 
norte quanto aos custos e 
competências em que devem 
se submeter. Logo, entende-
se que essa insegurança não 
é benéfica para o desenvolvi-
mento tecnológico do Brasil, 
pois inibe empreendedores 
que desejam investir seus 
recursos em nosso país.

Desse modo, a lei comple-
mentar de nº 116 do ano de 
2003 diz respeito ao ISSQN 
e traz consigo um anexo com 
um rol de serviços sujeitos 
a incidência deste imposto. 
Mais precisamente no subi-
tem de nº 1.05 deste anexo, 
da qual nos é mostrado que 
o licenciamento ou cessão de 
direitos de uso de programas 
de computador, estão sujeitos 
a incidência do ISS, ou seja, 
a lei complementar entende 
que os programas de compu-
tador são serviços.

Em contra partida, o 
CONFAZ editou o convênio 
ICMS 106 prevendo a inci-
dência do ICMS em sua cláu-
sula primeira, sendo previsto, 
portanto, que incide o ICMS 
sobre os produtos digitais, 
sejam eles, jogos eletrônicos, 
programas, aplicativos e con-
gêneres padronizados, ainda 
que sejam comercializados 
de forma digital. Seguindo 
o convenio do CONFAZ, 
vários estados vieram a edi-

A RESPEITO DA TRIBUTAÇÃO 
DE SOFTWARE NO BRASIL

tar decretos que tratavam do 
tema desta tributação. No 
estado de São Paulo, temos o 
Decreto de nº 63.099 de 2017.

Infelizmente, esse conflito 
de competência acarreta di-
versos problemas ao contri-
buinte como a bitributação, 
que é quando os cofres pú-
blicos acabam por arrecadar 
mais de um tributo da mesma 
hipótese tributária. 

No mês de novembro de 

2020, o Supremo Tribunal 
Federal, suspendeu a análise 
das ADIs de nº 5659 e 1945, 
prorrogando ainda mais esta 
situação de insegurança ju-
rídica que circunda o tema. 
Segundo calendário divulga-
do pelo Ministro Luiz Fux as 
duas ADIs em questão estão 
previstas para retornar em 
julgamento na data de 04 de 
fevereiro de 2021. 

À vista disso é de grande 

importância a análise dessa 
discussão, uma vez que a 
tecnologia dos softwares está 
sendo amplamente utilizada 
na sociedade brasileira, e no 
mundo. Ademais, havendo-
se consolidação quanto ao 
tributo devido, acredita-se 
que abrir-se-á portas (ou 
gerará oportunidades) para 
investidores nacionais e in-
ternacionais.
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O Presidente Tiago Romano 
foi convidado para a cerimônia 
de Posse dos novos Dirigentes 
da OABPrev ocorrida no dia 07 
de dezembro. O novo Presidente 
empossado Drº Daniel Blikstein 
agradeceu a presença de todos e 
se colocou à inteira disposição da 
Advocacia de Araraquara e região.

Estiveram presentes ainda o 
Presidente e Vice-presidente da 
OABSP, respectivamente Caio 
Augusto e Ricardo Toledo, bem 
como o Presidente e Vice-presi-
dente da CAASP respectivamente 
Luís Ricardo Davanzo e Aline 
Fávaro, dentre Diretores e Con-
selheiros da OABSP.

PRESIDENTE TIAGO ROMANO PARTICIPA DA 
POSSE DOS NOVOS DIRIGENTES DA OABPREV

DOAÇÕES AS CRIANÇAS CARENTES DE 
ARARAQUARA – NATAL SOLIDÁRIO

No dia 07 de dezembro a Comissão de Infância e Juventude da OAB de Araraquara começou a distribuição das 
caixas de bombons que serão entregues para as crianças carentes do Município de Araraquara.

A primeira instituição de caridade  que recebeu a doação foi a Casa de Jesus que trabalhará as doações no Resi-
dencial Vale Verde.

Estiveram na doação o Presidente Tiago Romano e a representante da Comissão Rafaela Milani.

No dia 09 de dezembro o 
Presidente da OAB de Arara-
quara Tiago Romano, junta-
mente com a Representante 
da Comissão de Infância e 
Juventude Patrícia Cristina 
levaram mais de 100 caixas 
de bombons para o Grupo 
Cáritas que irão adicionar os 
bombons nas cestas básicas 
que serão doadas a centenas 

de famílias carentes na cidade 
de Araraquara:

No dia 11/12 às 07h00min 
a Comissão de Infância e 
Juventude representada pelas 
Advogadas Helena Lavrador e 
Carol Nardin juntamente com 
o Presidente Tiago Romano 
fizeram a entrega ao Lar Re-
denção Bezerra de Menezes 
das pizzas, refrigerantes, sor-

vetes e alimentos arrecadados 
na OAB de Araraquara para 
proporcionar a confraterniza-
ção de Natal de 40 crianças 
assistidas pela instituição de 
caridade:

Na quarta-feira (16/12) 
finalizamos as entregas das 
doações recebidas na OAB 
de Araraquara. Foram doadas 
roupas e brinquedos para a 

Casa de Jesus que serão des-
tinados às famílias carentes:

Na mesma ocasião fo-
ram entregues os restantes 
dos bombons arrecadados à 
voluntária Jaqueline Martins 
que juntamente com uma 
equipe de voluntários irão 
fazer marmitas para distribuir 
às pessoas carentes da cidade 
nos dias próximos ao Natal:

No dia 23 de dezembro a Co-
missão de Infância e Juventude e 
a Diretoria da OAB de Araraquara 
participaram de mais uma em-
preitada. Graças às generosas 
doações foi possível fornecer 
dezenas de refrigerantes para 
montagem de cestas de natal 
que serão entregues pelo Instituto 
Eurípedes.

Estiveram presentes o Pre-

sidente da OAB de Araraquara 
Tiago Romano, o Tesoureiro 
Felipe Oliveira e a representante 
da Comissão de Infância e Juven-
tude, Dra. Rafaela Milani.

Continuaremos firmes e 
fortes e se houver pedido de 
ajuda, mesmo que de última 
hora nos esforçaremos o má-
ximo possível para atender a 
todos e a todas:

Doações de refrigerantes 
para cestas do Instituto 

Eurípedes
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Live da Comissão de Combate 
à Discriminação Racial da OAB 

de Araraquara

Na sexta-feira (20/11) cele-
brando o Dia Nacional da Cons-
ciência Negra , convidamos a 
atriz e diretora teatral Mawusi 
Tulani para um bate-papo com a 
temática da Representatividade 
Negra na arte!!  

Os mediadores foram os 
Advogados Walle Camargo e 
Jonathan Martins Membros da 
Comissão de Combate à Dis-
criminação Racial da OAB de 
Araraquara:

Correições judiciais

1ª Vara Cível: Na tarde do dia 24 de no-
vembro de 2020, o Presidente da Comissão de 
Relacionamento da 5ª Subseção com as Justiças 
Estadual e Federal de Araraquara, Dr. Jair Donize-
te Amando Filho, participou do início dos trabalhos 
da Correição Ordinária anual da 1ª Vara Cível da 
Comarca de Araraquara/SP, sob o comando do 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 
João Battaus Neto.

1ª VARA CRIMINAL:  Na tarde do dia 01 de 
dezembro de 2020, o Presidente da Comissão de 
Relacionamento da 5ª Subseção com as Justiças 
Estadual e Federal de Araraquara, Drº Jair Donize-
te Amando Filho, participou do início dos trabalhos 
da Correição Ordinária anual da 1ª Vara Criminal 
da Comarca de Araraquara/SP:

3 VARA CÍVEL:  Na tarde do dia 03 de 
dezembro de 2020, o Presidente da Comissão de 
Relacionamento da 5ª Subseção com as Justiças 
Estadual e Federal de Araraquara, Drº Jair Donize-
te Amando Filho, participou do início dos trabalhos 
da Correição Ordinária anual da 3º Vara Cível da 
Comarca de Araraquara/SP:

Infância e Juventude e Idoso: Na tarde do 
dia 10 de dezembro de 2020, o Presidente da 
Comissão de Relacionamento da 5ª Subseção com 
as Justiças Estadual e Federal de Araraquara, Drº 
Jair Donizete Amando Filho, participou do início 
dos trabalhos da Correição Ordinária anual da Vara 
da Infância e Juventude e do Idoso:

1.vara federal: Na tarde do dia 30 de novem-
bro o Presidente da OAB de Araraquara Tiago 
Romano participou da continuidade dos trabalhos 
da Inspeção Geral Ordinária da 1ª Vara Federal de 
Araraquara que iniciou pelos processos digitais no 
meio do ano e agora está inspecionando o acervo 
físico da Vara.

5ª VARA CÍVEL:  Na tarde do dia 02 de 
dezembro de 2020, o Presidente da Comissão de 
Relacionamento da 5ª Subseção com as Justiças 
Estadual e Federal de Araraquara, Drº Jair Donize-
te Amando Filho, participou do início dos trabalhos 
da Correição Ordinária anual da 5ª Vara Cível da 
Comarca de Araraquara/SP.

Fazenda pública: Na tarde do dia 09 de 
dezembro de 2020, o Presidente da Comissão de 
Relacionamento da 5ª Subseção com as Justiças 
Estadual e Federal de Araraquara, Drº Jair Donize-
te Amando Filho, participou do início dos trabalhos 
da Correição Ordinária anual da Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Araraquara/SP:

Cartório Distribuidor: Na tarde do dia 10 de 
dezembro de 2020, o Presidente da Comissão 
de Relacionamento da 5ª Subseção com as 
Justiças Estadual e Federal de Araraquara, Drº 
Jair Donizete Amando Filho, participou do início 
dos trabalhos da Correição Ordinária anual do 
Cartório Distribuidor:

COLÉGIO RECURSAL ESTADUAL: na tarde 
do dia 26 de novembro de 2020, o Presidente da 
Comissão de Relacionamento da 5ª Subseção com 
as Justiças Estadual e Federal de Araraquara, Drº 
Jair Donizete Amando Filho, participou do início 
dos trabalhos da Correição Ordinária anual do 
Colégio Recursal da Comarca de Araraquara/SP:

1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES:  Na 
tarde do dia 03 de dezembro de 2020, o Presidente 
da Comissão de Relacionamento da 5ª Subseção 
com as Justiças Estadual e Federal de Araraquara, 
Drº Jair Donizete Amando Filho, participou do 
início dos trabalhos da Correição Ordinária anual 
da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca 
de Araraquara/SP:

2ª Vara de Família e Sucessões: Na tarde 
do dia 10 de dezembro de 2020, o Presidente da 
Comissão de Relacionamento da 5ª Subseção com 
as Justiças Estadual e Federal de Araraquara, Drº 
Jair Donizete Amando Filho, participou do início 
dos trabalhos da Correição Ordinária anual da 2ª 
Vara de Família e Sucessões:

2ª Vara Cível: Na tarde do dia 10 de dezembro 
de 2020, o Presidente da Comissão de Relaciona-
mento da 5ª Subseção com as Justiças Estadual e 
Federal de Araraquara, Drº Jair Donizete Amando 
Filho, participou do início dos trabalhos da Correi-
ção Ordinária anual da 2ª Vara Cível da Comarca 
de Araraquara/SP:

A Diretoria da OAB de Arara-
quara e a Comissão da OAB vai à 
Universidade da 5° Subseção da 
OAB se reuniram para discutir e 
organizar os projetos para 2021, 
onde novidades serão anunciadas 

em breve, com novos projetos e 
enfrentamento e cuidados com a 

pandemia:
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A paisagem exuberante do 
Náutico é destaque interna-
cional! O projeto paisagístico 
do clube, sob os cuidados 
do Engenheiro Agrônomo 
Luiz Matthes/Licuri Paisag-
ismo, foi selecionado para 
a 11ª Bienal Internacional 
de Arquitetura Paisagista de 
Barcelona, um dos eventos 
mais reconhecidos na área 
de divulgação e debate em 
intervenção paisagística.

Para o presidente do Clube 
Náutico Araraquara, Fernan-
do Rugno, a notícia vem 
repleta de alegria e orgulho 
para todos os nauticanos. “As 
belezas naturais do Náutico 

Paisagismo do Náutico é 
destaque internacional

Projeto paisagístico do clube foi selecionado para a 11ª Bienal 
Internacional de Arquitetura Paisagista de Barcelona

são um patrimônio imensu-
rável para nós! E termos o 
reconhecimento internacion-
al é uma felicidade que deve 
ser compartilhada com todos 
os nauticanos que amam o 
clube e contribuem, desde 
sempre, para que este cenário 
natural seja preservado em 
sua magnitude”, afirma.

Como explica a equipe 
da Licuri Paisagismo, “os 
projetos selecionados serão 
publicados no catálogo da 11ª 
Bienal, bem como no próprio 
site do evento, onde farão 
parte do arquivo histórico e 
atlas de projetos. Posterior-
mente, como já foi feito em 

outras edições, todos os pro-
jetos selecionados serão exi-
bidos em várias exposições 
itinerantes, incluindo aquela 
localizada no Colégio de 
Arquitetos da Catalunha. É 
uma honra ser a única equipe 
a representar o Brasil entre os 
mais renomados escritórios 
de arquitetura da paisagem 
do mundo”.

Saiba mais, acessando 
o site oficial da 11ª Bienal 
Internacional de Arquitetura 
Paisagista de Barcelona: 
https://landscape.coac.net/
ca/node/4871 ou o site do 
clube: www.clubenauticoar-
araquara.com.

Bruna Moreschi

A bela paisagem nauticana evidencia a paixão e o cuidado do clube com a natureza
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O Presidente Tiago Ro-
mano representou a Direto-
ria da OAB de Araraquara e 
participou no final da tarde 
do dia 10 de dezembro da 
Reunião entre as 246 Sub-
seções paulistas e OABSP 
e CAASP.

A OAB de Araraquara du-
rante a pandemia participou 
ativamente das 18 reuniões 
ajudando e participando dos 
rumos que a Advocacia pau-
lista está trilhando nesse 
período delicado que estamos 
atravessando.

OAB DE 
ARARAQUARA 

PARTICIPOU DA 18ª 
REUNIÃO ENTRE AS 

246  SUBSEÇÕES 
PAULISTAS E OABSP 

E CAASP

Tendo em vista o papel 
social e solidário e o Compro-
metimento perante o Estatuto 
da Advocacia, a Diretoria da 
5ª Subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil da Sub-
seção de Araraquara, colocou 
à disposição da Secretária 
de Saúde de Araraquara, Drª 
Eliana Honain o espaço físico, 
localizado a Rua Voluntários 
da Pátria, denominado Casa 
da Advocacia e Cidadania I, 
de Araraquara para que sirva 
como ponto de vacinação 
contra a COVID-19, caso seja 
necessário um espaço situado 
no centro da cidade, pois a 
Subseção está em um ponto 
estratégico de fácil acesso, que 
pode fazer a diferença durante 
o período de imunização, eis 
que  possuímos um auditório 
amplo e arejado com acessi-
bilidade e banheiros de forma 
independente da secretaria da 
Casa, possibilitando proce-
der a vacinação com todas 

Auditório da OAB de 
Araraquara pode ser um ponto 
de vacinação para a população

as medidas de segurança 
exigidas, por derradeiro, 
quanto mais locais dispo-
níveis para a vacinação, 
maior a possibilidade  de 
evitar aglomerações, o que 

garante a segurança de todos os 
envolvidos, não prejudicando 
as atividades normais da Sub-
seção, bem como não havendo 
contato com os Colaboradores 
e Colaboradoras da Subseção.
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Nesta semana, mais preci-
samente no dia 06 de dezem-
bro, é celebrada a Semana 
Nacional de Mobilização dos 
Homens pelo Fim da Violên-
cia contra as Mulheres, que 
faz parte da campanha de 21 
Dias de Ativismo pelo Fim da 
Violência contra as Mulheres 
promovido pela OABSP, 
CAASP, Comissão da Mulher 

Advogada da OABSP e pelas 
Coordenadorias Regionais da 
Comissão da Mulher Advo-
gada da OABSP. 

Também conhecido como 
Laço Branco, o movimento 
estimula os homens a refle-
tirem não só́ sobre o fim da 
violência contra as mulheres, 
mas também sobre seu enga-
jamento na luta em prol da 

igualdade de gênero.  
O Presidente da OAB de 

Araraquara Tiago Roma-
no foi um dos convidados 
para escrever uma mensa-
gem de combate à violência 
contra as Mulheres e pela 
igualdade de gênero, junto 
com outros Advogados. A 
mensagem pode ser lida no 
cartão em anexo:

OAB: Semana Nacional de Mobilização dos Homens 
pelo Fim da Violência contra as Mulheres

A Diretoria da OAB de 
Araraquara, representa-
da pelo Presidente Tiago 
Romano, Vice-presidente 
Clara Alvarenga e Te-
soureiro Felipe Oliveira 
acompanharam os traba-
lhos na aplicação do XXXI 
Exame de Ordem no polo 
de Araraquara. Todas as 
medidas  de segurança 
e proteção por conta da 
pandemia da COVID-19 
foram adotadas.

 Agradecemos todos os 
fiscais de sala, Advogados, 
Advogadas, Coordenadores 
(as) da OAB, FGV e Anglo 
que se propuseram a tornar 
o exame uma realidade 
neste complicado período 
pandêmico.

Agradecemos igual-
mente a todos os membros 
da Comissão do Exame de 
Ordem da 5° Subseção 
da OAB de Araraquara, 
cujos trabalhos permiti-
ram a concretização do 
Exame.

XXXI Exame de Ordem 
no polo de Araraquara
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EDITAIS

NOTAS DE 

ESCLARECIMENTOS 

RESOLUÇÕES E 

PORTARIAS

A Diretoria da OAB de Araraquara divulga o Edital com os prazos para inscrição 
da Advocacia para prestação de Assistência Judiciária.

Em anexo segue um cronograma para facilitar o acompanhamento e o ebook 
da Comissão de Assistência Judiciária em formato pdf.

Atenciosamente.
DIRETORIA DA OAB DE ARARAQUARA
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