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PALAVRA DO PRESIDENTE
Venda casada: cartão de crédito 
condicionado a contrato de seguro. 

O serviço bancário é regido pelo 
Código de Defesa do Consumidor, 
posto que há expressa previsão no 
parágrafo 2º do artigo 3º: “serviço 
é qualquer atividade fornecida no 
mercado de consumo, mediante 
remuneração, inclusive as de natu-
reza bancária, financeira, de crédito 
e securitária, salvo as decorrentes 
das relações de caráter trabalhista”. 
Nesse compasso toda a sistemática 

de proteção ao consumo deve ser 
aplicada na defesa do consumidor 
bancário.

É ilegal e caracteriza venda 
casada a oferta de cartão de crédito 
de lojas de departamento vinculado 
a instituições financeiras com a 
contratação condicionada de segu-
ro. Na verdade são três contratos 
diferentes e o consumidor deve ser 
amplamente informado, sobre o 
que está contratando e o custo de 
maneira individual, a saber: primeiro 
temos o contrato de compra e venda 
do produto ou serviço adquirido pelo 
consumidor perante a loja de depar-
tamento; em segundo momento te-
mos o encaminhamento do mesmo a 
contratação de um cartão de crédito 
para pagamento do serviço ou produ-
to adquirido perante um terceiro inte-
grante do grupo empresarial da loja 
de departamento, na grande maioria 

estabelecido dentro da própria loja de 
departamento e por fim em terceiro 
momento a oferta de um contrato de 
seguro para quitação do débito em 
caso de eventuais ocorrências com 
o consumidor.

Nessa esteira o consumidor 
tem o direito a devida informação e 
individualização de cada custo, sen-
do certo que, é ônus do empresário 
comprovar que o consumidor estava 
ciente dos três contratos e valores in-
dividualizados sob pena de nulidade 
das contratações. 

Dois fatos merecem atenção e 
que demonstra má-fé do prestador de 
serviço bancário: o primeiro é que na 
grande maioria os valores a ser adim-
plidos são baixos e no cálculo total 
não há a discriminação e o consumi-
dor sequer sabe da contratação do 
seguro e o segundo é que igualmente 
é imposto como condição obrigatória 

sem possibilidade de adquirir o cartão 
isolado do contrato de seguro.

De uma forma ou de outra, a 
“venda casada” ainda é muito prati-
cada e muitos consumidores desco-
nhece que a mesma é ilegal. Referida 
prática ocorre quando o vendedor 
ou fornecedor de serviço ou produto 
impõe ao consumidor a aquisição de 
um determinado produto ou serviço 
indesejado, como regra para adquirir 
outro produto ou serviço desejado. 
Em resumo se não adquirir o produto 
ou serviço imposto, não conseguirá 
o consumidor adquirir aquele que 
realmente deseja.

Essa imposição é ilegal, posto 
que, segundo o inciso I do artigo 39 
do Código de Defesa do Consumidor 
é vedado ao fornecedor de produtos 
ou serviços condicionar o forneci-
mento dos produtos ou serviços 
desejados ao fornecimento de outro 

produto ou serviço, ou ainda, a limites 
quantitativos. 

O artigo 36 da Lei nº 12.529, de 
30 de novembro de 2.011 preceitua 
no inciso XVIII do seu parágrafo 
3º que constitui infração da ordem 
econômica, independentemente de 
culpa, os atos sob qualquer forma 
manifestados, que tenham por objeto 
ou possam produzir os seguintes 
efeitos, dentre outros: “subordinar 
a venda de um bem à aquisição de 
outro ou à utilização de um serviço, 
ou subordinar a prestação de um 
serviço à utilização de outro ou à 
aquisição de um bem”.

Em suma é ilegal a prática da 
venda casada, caracterizando a 
mesma na prestação do serviço 
de cartão de crédito condicionado 
a contratação de seguro em lojas 
de departamento de vendas de 
produtos.

CDPA da OAB de Araraquara: Coelho 
não é brinquedo e não dê chocolates 

aos cães e gatos
O chocolate é altamente tóxico 

para os cães e gatos devido a duas 
substâncias: a teobromina e a cafeína. E 
qualquer quantidade de chocolate pode 
levar o animal à morte! 

A intoxicação por chocolate em pets 
está entre os tipos de envenenamentos 
mais comuns na clínica de pequenos 
animais.

Por que comer chocolate faz mal 
para eles? 

As responsáveis por isso são as 
metilxantinas, que estão presentes no 
chocolate, no café e no chá, por exemplo. 
Essas substâncias podem ser perigosas 
pois são facilmente absorvidas pelo es-
tômago e intestino e distribuídas por todo 
o corpo, com efeitos nocivos ao sistema 
nervoso central e ao coração.

Comer pouco chocolate também 
faz mal? 

Sim. Mesmo um chocolate pequeno 
poderá ser o suficiente para intoxicar o cão 
ou gato. No entanto, os cães de pequeno 
porte e os gatos são os mais afetados, pois 
uma menor quantidade de chocolate pode-
rá causar sintomas devido ao baixo peso 
corporal que possuem. A dose considerada 
letal é de 250 a 500mg/kg.

Outra questão importante é que os 
chocolates podem ter maior ou menor 

teor de teobromina. Quanto mais escuro 
for o chocolate, maior será o risco de in-
toxicação. Assim, os mais perigosos são 
os chocolates amargos. E a teobromina 
ainda pode permanecer no organismo 
por seis dias. Por isso, animais que 
comem chocolate de pouco em pouco 
podem acabar sendo intoxicados ao 
longo de dias.

Quais são os sinais de intoxicação 
por chocolate?

Entre os mais comuns estão hiperati-
vidade e excitação, respiração ofegante, 
batimentos cardíacos acelerados ou arrít-
micos, tremores musculares, convulsões, 
febre, vômitos, diarreia, movimentos 
incoordenados, hemorragia intestinal, 
coma e até morte.

Os sintomas podem começar de 6 a 
12 horas após a ingestão do chocolate. 
Por isso, é preciso que o cachorro fique 
em constante observação. 

Meu pet comeu chocolate por aci-
dente. E agora?

Procure orientação veterinária o mais 
rápido possível. E, se souber, informe o 
profissional sobre a quantidade ingerida e o 
tipo de chocolate, para que ele possa saber 
o que esperar dos sintomas.

- DIVULGUE ESSA INFORMAÇÃO, 
AJUDE COMPARTILHANDO 

No dia 13 de abril a Diretoria 
da OAB de Araraquara repre-
sentada pelo Presidente TIAGO 
ROMANO e Tesoureiro FELIPE 
JOSÉ MAURÍCIO DE OLIVEIRA 
participou de uma (das várias) 
reuniões agendadas pela OABSP, 
através da Comissão de Estudos 
de Reestruturação Regional da 
OABSP para reorganização das 
regiões administrativas.

Participaram da Reunião tam-

Diretoria da OAB de Araraquara participou da reunião para 
reorganização das regiões administrativas da OABSP:

bém: o Presidente da Subseção de 
Pirassununga CARLOS RODRIGO 
KAZU TAGAMORI, o Presidente da 
Subseção de Ribeirão Bonito CAR-
LOS FALCONI JUNIOR, a Secretária- 
Geral da Subseção de Descalvado  

KARINA VAZQUEZ BONITATIBUS 
DE FALCO,  o Conselheiro Secional 
PAULO MALARA, o Conselheiro 
Secional LUÍS AUGUSTO BRAGA 
RAMOS e o Conselheiro Secional 
NILSON POMPEU.
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Rafael Zaniolo Felício, Membro da 
Comissão da Jovem Advocacia.

Em meio à crise pandêmica do 
novo coronavírus (Covid-19), que asso-
la o Brasil e o mundo há pouco mais de 
um ano, aqueles que trabalham na área 
da saúde, como médicos, enfermeiros, 
agentes comunitários, auxiliares de 
limpeza e vários outros, estão na linha 
de frente na luta contra a disseminação 
do vírus, expondo-se a ele com maior 
frequência e, por essa razão, acabam 
sujeitos a maiores riscos de contami-
narem a si próprios e outras pessoas 
com quem convivem.

Por essa razão, em 26 de março 
de 2021, foi promulgada e publicada 
no Diário Oficial da União a Lei 14.128, 
com vigência a partir da data de sua 
publicação, que dispõe sobre uma 
compensação financeira a ser paga pela 
União aos profissionais e trabalhadores 
de saúde que tornarem-se permanen-
temente incapacitados para o trabalho, 
ou ao seu cônjuge ou companheiro, aos 
seus dependentes e aos seus herdeiros 
necessários, em caso de óbito.

De maneira mais detalhada, a Lei 
14.128/2021 prevê, em seu art. 2°, que a 
compensação financeira será concedida:

I) Ao profissional ou trabalhador de 
saúde (definidos no art. 1°, parágrafo 
único da própria Lei 14.128/2021) que fi-
car incapacitado permanentemente para 
o trabalho em decorrência da Covid-19;

II) Ao agente comunitário de saúde 
e de combate a endemias que ficar 
incapacitado permanentemente para o 
trabalho em decorrência da Covid-19, 
por ter realizado visitas domiciliares 
em razão de suas atribuições durante o 
estado de emergência de saúde pública 
decorrente da pandemia;

III) Ao cônjuge ou companheiro, aos 
dependentes (definidos no art. 16 da Lei 
8.213/1991) e aos herdeiros necessários 
(definidos no art. 1.845 do Código Civil) 
do profissional ou trabalhador de saúde 
que, falecido em decorrência da Co-
vid-19, tenha trabalhado no atendimento 
direto aos pacientes acometidos por essa 
doença, ou realizado visitas domiciliares 
em razão de suas atribuições, no caso 
de agentes comunitários de saúde ou de 
combate a endemias, durante o estado 

de emergência de saúde pública decor-
rente da pandemia.

Em regra, a compensação financei-
ra prevista pela Lei 14.128/2021 será 
composta de:

I) Uma única prestação, em valor fixo 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
devida ao profissional ou trabalhador de 
saúde incapacitado permanentemente 
para o trabalho ou, em caso de óbito des-
te, ao seu cônjuge ou companheiro, aos 
seus dependentes e aos seus herdeiros 
necessários, sujeita, nesta hipótese, a 
rateio entre todos esses beneficiários;

II) No caso de profissional ou tra-
balhador da saúde falecido, uma única 
prestação, de valor variável, devida a 
cada um dos dependentes menores 
de 21 (vinte e um) anos, ou 24 (vinte 
e quatro) anos se cursando o ensino 
superior, cujo valor será calculado me-
diante a multiplicação da quantia de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) pelo número de 
anos inteiros e incompletos que faltarem, 
para cada um deles, na data do óbito do 
profissional ou trabalhador de saúde, 
para atingir a idade de 21 (vinte e um) 
anos completos ou de 24 (vinte e quatro) 

anos se cursando curso superior.
Nesse último caso (uma única 

prestação, de valor variável, devida aos 
dependentes dos falecidos), havendo 
dependentes com deficiência, seja física, 
seja mental, a compensação financeira 
será devida a esses dependentes, 
independentemente da idade, no valor 
resultante da multiplicação da quantia de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo número 
mínimo de 5 (cinco) anos, o que significa 
que referidos dependentes auferirão, 
pelo menos, R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais) de compensação.

Ainda segundo a Lei 14.128/2021, 
a compensação financeira nela prevista 
possui natureza indenizatória e não 
poderá constituir base de cálculo para 
a incidência de imposto de renda ou de 
contribuição previdenciária. Ademais, 
aqueles que estiverem auferindo a 
compensação financeira não ficarão 
impedidos de auferir benefícios previden-
ciários e assistenciais, caso preencham 
os requisitos previstos em lei para a 
concessão deles.

Por fim, a compensação financeira 
de que trata a Lei 14.128/2021 será 

paga pelo órgão competente para sua 
administração com recursos do Tesouro 
Nacional. Ocorre que esse órgão ainda 
será definido em regulamento próprio e, 
até a presente data, ainda não houve a 
promulgação e a publicação do mencio-
nado regulamento, o que se espera que 
ocorra dentro de alguns dias.

Como se vê,  por tanto,  a Lei 
14.128/2021 veio em boa hora, com 
o intuito de compensar os trabalhado-
res e profissionais da saúde expostos 
diretamente ao novo coronavírus, 
e, em caso de falecimentos desses 
agentes da saúde, aos seus familia-
res e dependentes. A preocupação 
da lei quanto a estes, inclusive, é 
salutar, tendo em vista que os sin-
tomas e consequências do vírus são 
incertos, variando conforme a reação 
de cada organismo à infecção, de 
modo que, vindo o agente a falecer 
em razão da Covid-19, o cônjuge 
ou companheiro, os dependentes 
e os herdeiros não poderão ficar à 
própria sorte, fazendo jus, então, à 
compensação financeira, nos termos 
da novel Lei 14.128/2021.

LEI 14.128/2021: COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AOS 
PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA SAÚDE INCAPACITADOS 

PELO NOVO CORONAVÍRUS E A SEUS DEPENDENTES. 

A Diretoria da OAB de Ara-
raquara informa que a partir do 
dia 31 de março estarão em vigor 
novos Decretos Municipais, regu-
lamentando a circulação na cidade 
e o funcionamento das diversas 
atividades econômicas. Conforme 
Decreto Municipal nº 15.526/2021, 
nos dias compreendidos entre 31 
de março de 2021 (quarta-feira) 
e 04 de abril de 2021 (domingo), 
é obrigatória a adoção de home 
office nos escritórios de advocacia.

A partir do dia 05 de abril, 
aplicam-se as regras do Decreto 
Municipal nº 15.525/2021, que 
permite o comparecimento e o 
atendimento, com as restrições 
lá indicadas, nos escritórios de 
advocacia (art. 5º, inciso VIII do 
Decreto 15.525/2021):

“Art. 5º Os seguintes setores e 
estabelecimentos poderão atender

presencialmente clientes e 
consumidores das 5 (cinco) às 20 
(vinte) horas:

(...)
VIII – escritórios: permitido o 

atendimento presencial de 1 (um) 
cliente por

vez, mediante agendamento 
e desde que presente no máximo 
1 (um) funcionário a cada 5m² 
(cinco metros quadrados), limitada 
à presença de até 15 (quinze) 
funcionários, devendo todos os 
funcionários trabalharem distantes 
no mínimo 3m (três metros) uns 
dos outros, observado o uso de 
máscaras de proteção sobre o 
nariz e a boca e ‘face shields’.” 
[Grifamos]

 A ADVOCACIA MAIS UMA VEZ 
LIBERADA PARA ATENDIMENTO 
PRESENCIAL EM ARARAQUARA:

Confira o decreto na 
página 14

A 5ª Subseção da OAB/SP informa 
que nos autos de Procedimento de 
Controle Administrativo, apresentado 
pela Subseção perante o Conselho Na-
cional de Justiça contra ato do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo que 
determinou a retomada dos prazos nos 
processos digitais no dia 08 de Março, o 
CNJ manteve, por decisão monocrática, 
o ato administrativo do TJSP.

Contudo, irresignada com a decisão, 
a 5ª Subseção da OAB/SP interpôs, com 
base no Regimento Interno do CNJ, Re-
curso Administrativo Interno, remetendo 
a matéria para julgamento pelo Plenário, 
órgão máximo do CNJ, postulando pela 
realização de sustentação oral na sessão 
de julgamento.

A 5ª Subseção da OAB/SP junto 
do Conselheiro Federal da OAB, Dr. 
Alexandre Ogusuku despachou, através 
de plataforma virtual, o pedido com a 
Conselheira Relatora.

Tão logo haja a sustentação oral e 
o resultado do julgamento, novo comu-
nicado será expedido

08 de Abril de 2021.

DECISÃO MONOCRÁTICA: de Procedimento de Controle 
Administrativo, apresentado pela Subseção perante o Conselho 
Nacional de Justiça contra ato do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo que determinou a retomada dos prazos nos processos 
digitais no dia 08 de Março



4 Abril e Maio 2021OAB ARARAQUARA

No dia 24 de março às 19h00min pelo 
facebook e youtube da Universidade de 
Araraquara foi realizado o lançamento do 
Livro “Coletânea de Artigos de Direitos do 
Consumidor - A Cidadania ao Alcance 
de Todos” de autoria do Presidente da 
5ª Subseção Tiago Romano. O evento 
foi virtual e contou com a participação 
do Presidente da OAB Secional de São 
Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos; 1º 
Oficial de Registro de Imóveis, Registro 

de Títulos e Documentos Civil da Pessoa 
Jurídica e Tabelião Protesto de Letras 
e Títulos de Araraquara, João Batista 
Galhardo; Vice-Presidente da OAB de 
Araraquara, Clara Alvarenga, Secretá-
rio-Geral da OAB de Araraquara, Lincoln 
José Guidolin; Prefeito Municipal de 
Araraquara, Edinho Silva, Presidente da 
Câmara Municipal de Araraquara, Aluísio 
Braz (Boi); Chefe do Departamento de 
Ciências Jurídicas da Uniara, Fernando 

Passos e Coordenador Adjunto dos Cur-
sos de Extensão da Uniara, Fernando 
Rugno.

O prefácio da obra foi escrito pelo 
Presidente da OABSP Caio Augusto Silva 
dos Santos e a apresentação foi redigida 
pelo Oficial João Batista Galhardo.

Para quem não assistiu, segue o 
link: https://m.youtube.com/watch?v=kp-
qZDsONQTY

Lançamento do Livro “Coletânea de Artigos de Direitos do 
Consumidor - A Cidadania ao Alcance de Todos” de autoria do 

Presidente da 5ª Subseção Tiago Romano e prefácio do Presidente 
da OAB de Araraquara Caio Augusto Silva dos Santos
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NO DIA 21 DE MARÇO A 
5ª SUBSEÇÃO DA ORDEM 

DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL EM ARARAQUARA 

COMPLETOU 89 ANOS.

A 5ª Subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil em Araraquara 
contribui incansavelmente pela man-
tença da democracia e cidadania na 
cidade de Araraquara. A Subseção 
de Araraquara foi criada em 21 de 
março de 1932, ano simbólico em 
lutas pelo Estado Democrático de 
Direito. Realizou sua primeira eleição 
de Diretoria da Subseção no dia 02 
de abril de 1933. Esse ano de 2021 
a 5ª Subseção completa 89 anos de 
existência. No ato de fundação e elei-
ção de diretoria estavam presentes 
07 advogados e aclamaram como 
primeiro Presidente da Subseção o 
digníssimo advogado Augusto Freire 
da Silva Júnior com 06 votos contra 
01 voto do digníssimo advogado 
Christiano Infante Vieira. A Subseção 
de Araraquara tinha como sede provi-
sória para reuniões o prédio da antiga 
Cadeia Pública, situada na época à 
Rua Padre Duarte esquina com a 
Rua José Bonifácio, onde hoje se 
encontra estabelecido um Núcleo de 
Saúde Municipal. Em outras ocasiões 
foram realizadas reuniões no próprio 
escritório do então Presidente da 
Subseção onde deliberações admi-
nistrativas pertinentes às atividades 
da Subseção foram procedidas. 
Esses são alguns detalhes de nossa 
honrosa e querida Subseção de 

Araraquara a quinta a ser criada no 
Estado, mostrando a sua importân-
cia. Presidentes: AUGUSTO FREIRE 
DA SILVA, MÁRIO ARANTES DE 
ALMEIDA, RONALDO OCTAVIANO 
DINIZ JUNQUEIRA, JOSÉ BE-
NEVELUTO FORTES, ALCEU DI 
NARDO, JOSE TOLEDO PIZA, JOSÉ 
MUSSI, HUGO FERNANDO SALI-
NAS FORTES, MARCOS MURAD, 
ALFREDO APARECIDO ESTEVES 
TORRES, ERCÍLIO PINOTTI, JOSÉ 
WELINGTON PINTO, HAYDEÉ MA-
NELLI DA SILVA, PAULO PELLICCI 
ALVES ARANHA, ROBERTO JOSÉ 
FIORI, JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS 
SANTOS, JAMIL GONÇALVES DO 
NASCIMENTO, SANDRA MARIA 
GALHARDO ESTEVES, JOÃO LUIZ 
ULTRAMARI, JOÃO MILANI VEIGA e 
TIAGO ROMANO (ATUAL).

TIAGO ROMANO
Presidente
CLARA MARIA RINALDI DE  
ALVARENGA
Vice-Presidente
LINCOLN JOSÉ GUIDOLIN
Secretário-Geral
RODRIGO DONINI VEIGA
Secretário-Adjunto
FELIPE JOSÉ MAURÍCIO DE 
OLIVEIRA
Diretor-Tesoureiro

ATIVIDADES DA OAB DE 
ARARAQUARA NO DIA 

INTERNACIONAL DA MULHER

1). Na tarde do dia 08 de março, a Vice-presidente da 
OAB de Araraquara Dra Clara Alvarenga juntamente com 
a Comissão da Mulher Advogada da OAB de Araraquara 
representada pela Presidente da Comissão Dra Cilene Poll e 
equipe realizaram uma live em Comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher com a Advogada, Conselheira Estadual da 
OABSP e Vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada 
da OABSP Dra Mayrian Ravanelli. O tema abordado foi As 
Donas da História. Quem não pode assistir segue o lnk: https://
www.facebook.com/comissaomulheradvogada5subsecao/
videos/477450706996349/

2). Na noite do dia 08 de março a Vice-presidente da OAB 
de Araraquara Dra Clara Alvarenga juntamente com a Comissão 
da Mulher Advogada da OAB de Araraquara representada pela 
Presidente da Comissão Dra Cilene Poll e equipe participaram do 
Ato de Lançamento da Frente Parlamentar da Mulher na Câmara 
Municipal de Araraquara. A OAB de Araraquara possui uma 
Cadeira na frente Parlamentar de Defesa da Mulher da Câmara 
Municipal de Araraquara,  que é ocupada pela Advogada Dra 
Cilene Poll que é a Presidente da Comissão da Mulher Advogada 
da OAB de Araraquara:
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A 5ª Subseção da OAB lança o projeto 
”CONHECIMENTO GERA ALIMENTO”

Durante a pandemia muitas pes-
soas tiveram suas rendas reduzidas 
drasticamente ou ainda perderam seus 
empregos, dificultando e até mesmo 
impossibilitando a aquisição de alimen-
tos e materiais básicos para uma vida 
minimamente digna.

Visando arrecadar fundos para aqui-
sição de alimentos e encaminhamento 
para as pessoas hoje necessitadas, a 
Subseção lança o projeto, com a seguinte 
formatação:

Advogadas e Advogados parceiros 
neste projeto gravaram, sem a cobrança 
de qualquer valor, vídeos com conteúdo 
de Direito, nas áreas nas quais são espe-
cializados, visando difundir conhecimento 
jurídico entre a Advocacia.

Os referidos vídeos serão disponibili-
zados para aqueles que tiverem interesse 
em participar, mediante a sugestão de 
uma doação de R$ 30,00 (trinta reais). 
100% do valor arrecadado será destinado 
para a aquisição de alimentos que serão 
distribuídos para pessoas necessitadas.

Considerando a pandemia, a fase 
vermelha e a situação do município de 
Araraquara, as doações devem ser fei-
tas por meio exclusivamente eletrônico, 
evitando a necessidade de deslocamento 

pessoal ou ainda comparecimento em 
agência bancária.

Os valores devem ser depositados, 
via PIX, na conta da OAB de Araraquara. 
A chave PIX é o CNPJ da Subseção: 
43.419.613/0005-02.

Os comprovantes de depósitos 
devem ser enviados para o e-mail ara-
raquara@oabsp.org.br com o assunto 
do e-mail: CONHECIMENTO GERA 
ALIMENTO. No corpo da mensagem, 
deve ser informado o nome completo 
do doador e sua OAB (se advogado ou 
advogada), bem como anexado o recibo 
de transferência.

Ficará disponível, para fins de trans-
parência, na sede da 5ª Subseção, pla-
nilha indicando o nome completo e valor 
doado por cada participante

Todo o valor arrecadado será con-
vertido em alimentos para destinação 
em prol de famílias que passam por 
dificuldades.

Seguem abaixo os nomes dos ad-
vogados que doaram seus tempos para 
a realização do projeto e os respectivos 
temas:

Lucas Fernando Varela
Direito imobiliário
Tema: “Negociação de aluguel em 

tempos de lockdown”

Giulia Marina Negrini
Direito das Sucessões
Tema: “Necessidade de planejamen-

to sucessório em tempos de pandemia”
Camila Claudino
Tema: “Pandemia e o empreende-

dorismo”
Maria Antônia Alves 
Direito previdenciário
Tema:  “Aposentadoria especial pós 

reforma e os reflexos da covid 19”
George Lopes Vieira
Direito empresarial
Tema: “Revisão dos contratos - Sob a 

perspectiva da relação de consumo, civil 
e empresarial”

Giovana Gomes de Paula
Direito do Trabalho
Tema: “O papel do advogado traba-

lhista durante a pandemia”
Nicolas Mendes
Direito Penal
Tema: “Covid 19 no âmbito dos 

sistemas de justiça penal e socioeduca-
tivo - Adoção de medidas preventivas a 
propagação da doença”

Carol Gomide
Direito de família
Tema: “Convivência familiar em 

tempos de pandemia

1ª AQUISIÇÃO:
A 5° Subseção da OAB, visando 

evitar os horários de pico e risco de 
aglomerações, na noite deste domingo, 
14 de Março de 2021, adquiriu o primeiro 
lote de cestas básicas para encaminhar 
àqueles que passam por dificuldades nes-
te período pandêmico. Foram adquiridas 
40 cestas básicas para encaminhamento 
a 40 famílias. 

As cestas terão as proteínas refor-
çadas com o acréscimo de uma cartela 
grande de ovos para cada uma delas.

A compra foi feita por um membro 
da Diretoria e o embarque das cestas, 
com destino à 5° Subseção, de onde 
sairão para os destinatários finais, foi 
realizado diretamente pelos funcionários 
do mercado nos carros dos colaborado-
res, garantindo o mínimo contato entre 

todos, que seguiram as recomendações 
de segurança para evitar a proliferação 
do coronavírus. 

Esta é uma das fases do Projeto 
“Conhecimento Gera Alimentos”.

Agradecemos a todos e a todas que 
já fizeram suas doações. 

Agradecemos também as advogadas 
e advogados que doaram seus tempos 
gravando as aulas que serão transmitidas 
para os doadores da campanha.

O projeto perdura durante a semana 
vindoura, para aquisição do segundo lote 
de alimentos.

Para participar, basta fazer o seu PIX 
para a conta da 5° Subseção da OAB. 
A chave PIX é o CNPJ que consta na 
imagem abaixo.

Vamos ajudar quem tem fome!!!!

2ª  AQUISIÇÃO
Dia 19 de março de 2021, 

foi mais um dia de entrega das 
cestas básicas arrecadadas 
com o Projeto Conhecimento 
Gera Alimento, da 5° Subse-
ção da OAB/SP.

Ontem, 20 de março de 
2021, foi mais um dia de 
entrega das cestas básicas 
arrecadadas com o Projeto 
Conhecimento Gera Alimento, 
da 5° Subseção da OAB/SP.

Os colaboradores do 
projeto  destinaram a várias 

famílias  as 40 (quarenta) 
cestas básicas, leite e ovos 
adquiridos.

Também no dia de hoje, 
considerando as doações 
realizadas durante os últimos 
dias, foram adquiridas mais 
20 (vinte) cestas básicas com 
leite e mais 20 cartelas gran-
des de ovos.

O projeto já alcançou 1 
tonelada e 200 quilos de ali-
mentos e 1.200 ovos.

A campanha continua por 
mais alguns dias.

AQUISIÇÃO DO 
3º LOTE DE CES-
TAS BÁSICAS: 75 
AO TOTAL

No sábado dia 27 de 
março de 2021, conside-
rando as doações reali-
zadas durante os últimos 
dias, foram adquiridas 
mais 15 (quinze) cestas 
básicas com leite e mais 
15 cartelas grandes de 

ovos:
O projeto já alcan-

çou 75 cestas básicas 
e 75 cartelas grandes 
de ovos

A campanha con-
tinua por mais alguns 
dias.

Para participar, basta 
fazer um PIX (CNPJ na 
imagem abaixo) para a 
Subseção da OAB:

AQUISIÇÃO DO 4º 
LOTE DE CESTAS BÁ-
SICAS: 83 DO TOTAL 

Projeto Conhecimento gera 
alimentos da OAB de Araraquara.

Na data de 08/04 fizemos 
aquisição de mais cestas básicas 
e cartelas de ovos.

Chegamos nas 83 cestas a 
ser distribuídas às famílias caren-
tes e que estão passando fome.

Agradecemos a todos e a 
todas pelas doações e por atender 
nosso pedido de ajuda.

Seguiremos em frente, sem-
pre em frente ajudando e cer-
tamente chegaremos às 100 
cestas!!!
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O Presidente da Comissão 
de Assistência da OAB de 
Araraquara, Hebert F. T. Qua-
drado e o Presidente da OAB 
de Araraquara Tiago Romano 
esteviveram presentes nesta 
tarde na Reunião Ordinária 
da Comissão de Assistência 

Judiciária (Estadual) que tratou 
de assuntos do interesse da 
advocacia, são eles:

- A CAJ enfatizou a im-
portância da continuidade de 
atendimentos e indicações, de 
forma irrestrita aos cidadãos 
hipossuficientes, esclarecendo 

que exceção dos processos
físicos, os prazos dos pro-

cessos eletrônicos estão em 
plena vigência.

- Foi dito ainda que, os(as) 
advogados(as) que não se sen-
tirem em condições de atender 
os(as) assistidos(as) por conta 

da pandemia de COVID-19 
podem solicitar seu afastamen-
to temporário, ainda que pelo 
prazo superior a 30 dias.

- Está sendo implemen-
tada, em fase experimental, 
o processamento totalmente 
digital das certidões de hono-

rários. Tal medida visa evitar 
transtornos que ocorrem atu-
almente, tais como, atraso nos 
pagamentos ou extravio de 
documentos, devido alguns trâ-
mites burocráticos que exigem 
a impressão e remessa física de 
documentos.

OAB DE ARARAQUARA PARTICIPA DE REUNIÃO DA COMISSÃO 
ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em momento crucial no enfren-
tamento da Covid-19, a Procuradoria 
Geral do Estado e a Seção de São 
Paulo da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB SP) solicitam atenção 
da população para o cumprimento 
das medidas de isolamento social, 
indispensáveis à proteção da saúde 

de todos e fundamental para que o 
Estado tenha condições de concluir 
a expansão emergencial da sua rede 
suporte e atendimento à pandemia.

A Advocacia é atividade essencial 
e indispensável à administração da 
Justiça (art. 133, Constituição Federal) 
e deve prosseguir na sua função de 

OAB SP e Estado de São Paulo reiteram 
importância do isolamento social

atender o cidadão por meio da apre-
sentação dos seus legítimos pleitos 
aos Poderes Constituídos (Judiciário, 
Executivo e Legislativo), fazendo-o de 
modo remoto (home office), com o que 
se evitará a aglomeração de advoga-
dos e demais colaboradores em um 
mesmo ambiente, bem como contribui 
para que haja menor circulação dessas 
pessoas.

Em caráter extraordinário e 
respeitadas as determinações mé-
dico-sanitárias, admite-se o acesso 
aos escritórios e equipamentos de 
trabalho aos profissionais da Advo-
cacia quando do desempenho das 
suas atividades, notadamente nas 
hipóteses mais comuns de escritó-
rios de dois ou três profissionais.

A Procuradoria Geral do Estado 
e OAB São Paulo destacam que 
todos devem exercer a prática da 
cidadania vigilante, pois o desrespeito 
por qualquer um das determinações 
de isolamento social e da regular 
prática dos procedimentos de higie-
nização pode colocar em risco de 
toda sociedade, razão pela qual é 
preciso atender, e também exigir, o 
cumprimento daqueles que estejam 
próximos de nós, das determinações 
do Poder Público de permanência nas 
residências, evitando-se a circulação e 
a aglomeração de pessoas, inclusive 
nos locais onde devam funcionar as 
atividades essenciais e indispensáveis 
que devem ser acessadas apenas 
quando necessárias.

A Comissão da Infância e Juventude 
da OAB de Araraquara juntamente com a 
Diretoria da OAB de Araraquara realizou 
a entrega a Entidade “Oficina das Meni-
nas” das doações dos alimentos e caixas 

de bombons arrecadados durante a 3ª 
Campanha de Páscoa Solidária.

Agradecemos a todos e a todas pelas 
doações e pelo sucesso da campanha 
que atingiu seu objetivo.

3ª Campanha de 
Páscoa Solidária
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No dia 19 de abril os Diretores da OAB de Araraquara respeitando as nor-
mas sanitárias e decretos estadual e municipal fizeram a entrega mediante 

juramento aos novos Advogados e Advogadas.
A Carteira Profissional foi entregue individualmente, com horário agen-

dado previamente e mediante o Juramento da Advocacia solene perante a 
Diretoria. Todos e todas estavam usando máscaras de proteção, tiveram sua 

temperatura aferida 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 os novos e as novas Colegas!!!
BRUNO BOZZI NIGRO

ISABEL CRISTINA ALCAZAN PARIZI
ISABEL CRISTINA LUCACHEVI CAMARGO

JANINI RODRIGUES GREIO
LUCAS AUGUSTO PEREIRA

MARIO HENRIQUE AERE
NATHAN FRASNELLI LORENZETI

NATHALIA BRAGUINI LOLLATO PIRES
RODRIGO DOS SANTOS BRAGA DE MORAES

LUAN ANTONIO BIZARRO
GABRIEL AUGUSTO VIEIRA

DANIELA APARECIDA DE SOUZA

ENTREGA DE CARTEIRAS 
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Rua São Bento, 1441
(16) 3010-1888

Roupas Importadas e Nacionais  
para crianças de 0 a 16 anos

No dia 09 de abril a OAB de Arara-
quara juntamente com a CAASP reali-
zaram a Campanha Anual de Vacinação 
contra a Gripe.

Após um pequeno atraso de 01 hora 
começamos a vacinação às 14h00min, 
a vacinação contou com o reforço de 
mais 03 profissionais, sendo 04 ao todo 
e permaneceu até às 19h00min, ou seja, 
02 horas há mais para atender os Advo-
gados (as) que não puderam esperar e 
tiveram que retornar.

Além disso, os técnicos se desloca-
ram em várias residências de Advogados 
(as) que por enfermidade não puderam 
retornar para ser vacinados.

Pedimos as devidas desculpas pelo 
atraso na iniciação, mas atestamos que 
todos e todas foram vacinados!

A vacinação foi no sistema Drive Thru 
igual ao ano passado, com diminuição do 
risco de contaminação e seguindo todas 
as recomendações sanitárias. A dose da 
vacina neste ano teve redução de custo e 
foi vendida pelo preço de R$52,00 cada. 
Arrecadamos ração animal, alimentos e 
produtos de limpeza que serão doados.

Agradecemos a Vice-presidente da 
CAASP Presidente Dr° Aline Favero 
pela atenção e comprometimento com 
a Subseção.

SUCESSO TOTAL A VACINAÇÃO CONTRA A 
GRIPE DA OAB DE ARARAQUARA
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RESOLUÇÕES E NOTAS DA OAB/ARARAQUARA

5ª SUBSEÇÃO ARARA-
QUARA

 RESOLUÇÃO Nº 04/2021
Dispõe sobre as medidas 

a ser tomadas no âmbito da 5ª 
Subseção da OAB de Araraquara 
regulamentando a Resolução 
Conjunta nº 02/2020 da CAASP/
OABSP publicada em 20.03.20, 
no tocante ao funcionamento da 
Casa da Advocacia e Cidadania 
I e II, VIII Turma do Tribunal de 
Ética e Disciplina, Unidade Re-
gional da CAASP, Unidade Re-
gional da ESA e salas de apoio 
nos Fóruns da presente data.

 
A Diretoria da 5ª Subseção 

da OAB de Araraquara no uso de 
suas atribuições legais e regula-
mentares, com base nas consi-
derações efetuadas pelas Dire-
torias da CAASP e OABSP nas 
Resoluções nºs 01, 02, 03 e 04 
e com base na necessidade de 
adoção de medidas de preven-
ção à contenção do Coronavírus 
(COVID-19), seguindo o princípio 
da precaução para a redução do 
risco sanitário, no âmbito da 5ª 
Subseção, diante da pandemia 
em curso assim classificada pela 
OMS, bem como das recomen-
dações do Ministério da Saúde 
e das Secretarias da Saúde do 
Estado e Município, bem como o 
Decreto Estadual que à partir de 
08 de março estabelecerá todo o 
Estado na fase vermelha,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Manter a suspensão 

para o atendimento ao público e 
a Advocacia da Casa da Advoca-
cia e Cidadania I da 5ª Subseção 
da OAB de Araraquara (SP); a 
Unidade Regional da ESA de 
Araraquara sediada na Casa 
da Advocacia e Cidadania I da 

OAB de Araraquara (SP) de 
maneira presencial, restando o 
atendimento de forma remota, 
sendo certo que os funcionários 
(as) trabalharão em sistema 
home office, à partir do dia 08 
de fevereiro até que a cidade 
seja reclassificada em fase que 
possa retornar o atendimento ou 
ulterior deliberação.

 
Art. 2º A Unidade Regional 

da CAASP sediada na Casa da 
Advocacia e Cidadania II, por 
força do disposto no art. 5º da 
Resolução Conjunta CAASP 
OABSP nº 01/20 e §1º do art. 2º 
da Resolução Conjunta CAASP 
OABSP nº 02/20 permanecerá 
apenas com o atendimento 
da Farmácia e Odontologia e 
passará a atender com horário 
reduzido de funcionamento das 
10h00min às 16h00min, confor-
me determinação da CAASP.

 
Art. 3º Manter as salas do 

Fórum Federal, Trabalhista e 
Estadual permanecerão fecha-
das até ulteriores termos.

 
Art. 4ª Manter a VIII Turma 

do Tribunal de Ética e Disciplina 
da OABSP sediada na Casa 
da Advocacia e Cidadania de 
Araraquara II, permanecerá em 
funcionamento home office, sem 
atendimento ao público de forma 
presencial com O atendimento 
se dará apenas de maneira re-
mota pelo e-mail: etica.disciplina.
araraquara@oabsp.org.br.

 
Art. 5ª Manter a Comis-

são de Ética e Disciplina da 
5ª Subseção sediada na Casa 
da Advocacia e Cidadania de 
Araraquara II, permanecerá em 
funcionamento home office, sem 
atendimento ao público de forma 

presencial. O atendimento se 
dará apenas de maneira remota 
pelo e-mail: etica.araraquara@
oabsp.org.br.

 
Art. 6º Os atendimentos e 

demandas urgentes deverão ser 
reportados no e-mail: araraqua-
ra@oabsp.org.br, tiagoromano@
adv.oabsp.org.br; fjmo@adv.
oabsp.org.br ou nos telefones/
whatsapp: (16) 99726.0296 ou 
99706.7108.

 
Art. 7º Reitera-se que as 

Resoluções anteriores Desta Di-
retoria permanecem inalteradas 
naquilo que não for conflitante 
com a presente.

 
Art. 8º Novas deliberações 

poderão ser adotadas, bem 
como o regramento acima po-
derá ser prorrogado ou alterado.

 
Art. 9º Essa Resolução entra 

em vigor no dia 08 de março 
de 2021.

             
 Publique-se, dê ciência e 

registre-se.
Araraquara (SP), 05 de 

março de 2.021.

Tiago Romano 
Presidente

Clara Maria Rinaldi de Alvarenga
Vice-Presidente

 
Lincoln José Guidolin 

Secretário-Geral  

Rodrigo Donini Veiga
 Secretário Adjunto

 
Felipe José Maurício de Oliveira

Tesoureiro
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RESOLUÇÃO Nº 06/2021
Dispõe sobre as medidas 

a ser tomadas no âmbito da 5ª 
Subseção da OAB de Araraquara 
regulamentando a Resolução 
Conjunta nº 01/2021 da CAASP/
OABSP, no tocante ao funciona-
mento da Casa da Advocacia e 
Cidadania I e II, VIII Turma do 
Tribunal de Ética e Disciplina, 
Unidade Regional da CAASP, 
Unidade Regional da ESA e 
salas de apoio nos Fóruns da 
presente data.

 
A Diretoria da 5ª Subseção 

da OAB de Araraquara no uso 
de suas atribuições legais e 
regulamentares, com base nas 
considerações efetuadas pelas 
Diretorias da CAASP e OABSP 
nas Resoluções nºs 01, 02, 03 
e 04 de 2020 e 01/2021 e com 
base na necessidade de ado-
ção de medidas de prevenção 
à contenção do Coronavírus 
(COVID-19), seguindo o princípio 
da precaução para a redução do 
risco sanitário, no âmbito da 5ª 
Subseção, diante da pandemia 
em curso assim classificada pela 
OMS, bem como das recomen-
dações do Ministério da Saúde 
e das Secretarias da Saúde do 
Estado e Município, bem como 
os Decretos Estadual e Decreto 
Municipal nº 12.554, de 16 de 
abril de 2.021.

 
RESOLVE:
 
  Art. 1º Autorizar o atendi-

mento ao público da Advocacia 
na Casa da Advocacia e Cida-
dania I da 5ª Subseção da OAB 
de Araraquara (SP) e na Unidade 
Regional da ESA de Araraquara 
sediada na Casa da Advocacia e 
Cidadania I da OAB de Araraqua-

ra (SP) de maneira presencial, 
excepcionalmente mediante 
agendamento de horário no 
e-mail.: araraquara@oabsp.org.
br ou telefone (16) 3336.0703.

 §Único. Para tanto o ho-
rário de atendimento será das 
10h00min às 17h00min, median-
te escalonamento de funcioná-
rios (as) e 01 (hum) funcionário 
(a) por setor. Para tanto por conta 
do escalonamento o restante 
de horas serão cumpridas em 
home office.

   Art. 2º A Unidade Regional 
da CASSP sediada na Casa da 
Advocacia e Cidadania II, por 
força do disposto no art. 5º da 
Resolução Conjunta CAASP/
OABSP nº 01/20 e §1º do art. 2º 
da Resolução Conjunta CAASP 
OABSP nº 02/20 permanecerá 
apenas com o atendimento da 
Farmácia e Odontologia com ho-
rário reduzido de funcionamento 
das 10h00min às 16h00min, con-
forme determinação da CAASP.

   Art. 3º Manter as salas do 
Fórum Federal, Trabalhista e Es-
tadual permanecerão fechadas 
até ulteriores termos.

Art. 4ª Autorizar a VIII Turma 
do Tribunal de Ética e Disciplina 
da OABSP sediada na Casa da 
Advocacia e Cidadania de Arara-
quara II, a trabalhar internamente 
em escalonamento de funcio-
nários (as), sem atendimento 
ao público de forma presencial 
com o atendimento de maneira 
remota, em horário normal, pelo 
e-mail: etica.disciplina.araraqua-
ra@oabsp.org.br e fone: (16) 
3335.4522.

§ Único. A carga horária por 
conta do escalonamento será 
cumprida metade presencial e a 
outra em home office.

 Art. 5ª Autorizar a Comis-

são de Ética e Disciplina da 
5ª Subseção sediada na Casa 
da Advocacia e Cidadania de 
Araraquara II, a trabalhar inter-
namente, sem atendimento ao 
público de forma presencial. O 
atendimento se dará apenas 
de maneira remota pelo e-mail: 
etica.araraquara@oabsp.org.br 
e fone: (16) 3331.4858.

§Único. Para tanto o ho-
rário de atendimento será das 
11h00min às 16h00min. O res-
tante das horas serão cumpridas 
em home office.

 Art. 6º Reitera-se que as 
Resoluções anteriores Desta Di-
retoria permanecem inalteradas 
naquilo que não for conflitante 
com a presente.

   Art. 7º Novas deliberações 
poderão ser adotadas, bem 
como o regramento acima po-
derá ser prorrogado ou alterado.

   Art. 8º Essa Resolução 
entre em vigor no dia 19 de abril 
de 2.021

  Publique-se, dê ciência e 
registre-se.

  Araraquara (SP), 17 de abril 
de 2.021.

Tiago Romano 
Presidente

Clara Maria Rinaldi de Alvarenga
Vice-Presidente

 
Lincoln José Guidolin 

Secretário-Geral  

Rodrigo Donini Veiga
 Secretário Adjunto

 
Felipe José Maurício de Oliveira

Tesoureiro

A Diretoria da OAB 
de Araraquara gostaria 
de levar ao conhecimen-
to de todos e de todas 
que o ato de antecipar e 
buscar uma alternativa 
na defesa das prerro-
gativas da Advocacia 
de Araraquara e região 
junto a Penitenciária de 
Araraquara  nos rendeu 
uma menção honrosa da 
Comissão Estadual de 
Direitos e Prerrogativas 
da OABSP.

A ideia ao elaborar 
um plano de ação foi 
preservar a saúde pú-
blica e a prerrogativa 
profissional.

Referido plano de 
ação desenvolvido pela 
5ª Subseção agora po-
derá ser aplicado no 
Estado todo.

Agradecemos a essa 
valorosa equipe pelo 
trabalho coletivo desen-
volvido.

OAB DE ARARA-
QUARA.

CDP/HO/615/21-
dras

E - 0 8 7 / 2 1  ( U s a r 
como referência)

Ilmo. Sr. Dr. Tiago 
Romano (DD. Presi-
dente da 5ª Subseção 
de Araraquara da OAB/
SP),

Ilma. Sra. Dra. Clara 
Maria Rinaldi de Alva-
renga (DD. Vice-Pre-
sidente da 5ª Subseção 
de Araraquara da OAB/
SP),

Ilmo. Sr. Dr. Lin-
coln José Guidolin (DD. 
Secretário-Geral da 5ª 
Subseção de Araraquara 
da OAB/SP),

Ilmo. Sr. Dr. Rodrigo 
Donini Veiga (DD. Se-
cretário-Geral Adjunto 
da 5ª Subseção de Ara-
raquara da OAB/SP),

Ilmo. Sr. Dr. Felipe 
José Maurício de Oli-
veira (DD. Diretor-Te-
soureiro da 5ª Subseção 
de Araraquara da OAB/

SP),
Ilmo. Sr. Dr. Paulo 

Henrique de Andrade 
Malara (DD. Conselhei-
ro Secional da OAB/
SP),

Ilma. Sra. Dra. Re-
nata Bernardi Boschiero 
(DD. Coordenadora Re-
gional de Prerrogativas 
da 12ª Região da OAB/
SP).

          A Ordem dos 
Advogados do Brasil 
- Seção de São Paulo, 
por meio da Comissão 
de Direitos e Prerroga-
tivas, tem a honra de 
transmitir-lhes os nos-
sos agradecimentos em 
particular, e da classe 
em geral, pelos valio-
sos serviços prestados 
por V.Sas., em prol da 
Advocacia.      

          Servimo-nos da 
oportunidade para reite-
rar os nossos protestos 
de elevada consideração 
e respeito.

Menção honrosa
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A Diretoria da OAB de Araraquara 
participou na tarde do dia 04 de março 
da 20ª Reunião entre as Subseções 
paulistas e OABSP e CAASP.

A Diretoria esteve representada pelo 
Tesoureiro Felipe Oliveira e o Presidente 
Tiago Romano, que usou a palavra na 
reunião representando a 13ª Região 
(Araraquara, Descalvado, Ribeirão Bo-
nito, São Carlos e Américo Brasiliense) 
e solicitou que fosse oficiado o Estado 
de São Paulo pedindo a vacinação em 

massa para todo o Estado, solicitou a 
possibilidade de aquisição de vacinas 
pela CAASP para vacinação nos moldes 
da Vacinação da Gripe à Advocacia den-
tre outras solicitações importantes para 
a Advocacia e a Sociedade Civil.

A OAB de Araraquara durante a 
pandemia participou ativamente das 20 
reuniões ajudando e participando dos 
rumos que a Advocacia paulista está 
trilhando nesse período delicado que 
estamos atravessando:

A OAB de Araraquara 
participou da 20ª Reunião 

entre as Subseções paulistas 
e OABSP e CAASP Na noite de hoje a Advogada Isabella 

Veiga Membro da Comissão da Mulher 
Advogada da OAB de Araraquara parti-
cipou de importante evento organizado 
pela Frente Parlamentar das Mulheres 
da Câmara Municipal de Araraquara.

A Comissão da Mulher Advogada da 
OAB de Araraquara tem assento nesta 
importante Frente Parlamentar.

O tema da discussão foi: “Mulheres 
indígenas e herança ancestral na vida 
das Cidades” com Chirley Pankará e 
Grasi Lima.

Para quem não pode assistir segue 
o link:

https://www.facebook.com/fabivirgi-
lio2020/videos/203402281552754/

1º EVENTO DA FRENTE PARLAMENTAR 
DE DEFESA DOS DIREITOS DA 

MULHER DE ARARAQUARA

A Comissão da Mulher Advogada 
da OAB de Araraquara representada 
pela Presidente Cilene Poll e pela 
Advogada Isabella Veiga participa-
ram de atividade desenvolvida pela 
Frente Parlamentar de Defesa dos 
Direitos da Mulher de Araraquara. 
A Frente Parlamentar pelos Direitos 
das Mulheres, constituída pelos vere-
adores Fabi Virgilio (Advogada) (PT), 
Filipa Brunelli (PT) e Paulo Landim 
(PT) realizou na última quarta-feira 
(14) a segunda reunião de trabalho 
com o objetivo de colher ideias e 
ouvir propostas com para criar ações 
que visem a melhoria da qualidade 
de vida das mulheres e o combate 
à violência.

Entre as sugestões apresen-
tadas, estão a necessidade da 
humanização do atendimento e a 
orientação correta sobre as ações a 
serem tomadas por mulheres vítimas 
de violência que, muitas vezes, não 
tomam as medidas jurídicas cabíveis 
por falta de conhecimentos. Tam-
bém se falou sobre a necessidade 

2). COMISSÃO DA MULHER ADVOGADA: 2º 
EVENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE DEFESA 
DOS DIREITOS DA MULHER DE ARARAQUARA:

da tabulação de dados relativos à 
violência contra a mulher em Arara-
quara.   Outro tópico foi a criação de 
mecanismos que apoiem a mulher 
que está trabalhando em casa e 
precisa de renda para se manter; 
entre as sugestões dadas estavam o 
trabalho de fomento a cooperativas e 
criação de linha de créditos.

Também foi abordado o tema 
da mulher com deficiência auditiva 
e a falta de comunicação com o 
médico em situações como a da 
mulher surda gestante que precisa 

de intérprete para ter acesso a 
informações durante as consultas. 
Por fim, a ampliação de atendimento 
psicológico no município que gere a 
independência emocional da mulher, 
bem como a criação de programa de 
acompanhamento do agressor que 
também esteve em pauta.

A Reunião da Frente contou com 
a participação de representantes do 
poder público, da Defensoria Pública, 
de delegacias de Araraquara, de 
universidades e mulheres da socie-
dade civil.

Comissão da Jovem Advocacia da 
OAB de Araraquara:

É com muita honra e alegria que a 
Comissão da Jovem Advocacia da OAB 
de Araraquara vem anunciar a respeito do 
mais novo Projeto da Comissão: 

JURIDICANDO COM A CJA.
O Projeto consiste no desenvolvi-

mento de temas para transmitir apoio, 
informação e incentivo neste início de 
carreira, para os Jovens Advogados(as).

Para isso, serão postados na página 

do Instagram e do Facebook da CJA 
vídeos quinzenalmente, em que cada 
membro terá seu espaço de fala sobre 
os temas mais corriqueiros da Advocacia. 

Os links para acesso das redes 
sociais são:

Instagram:
https://instagram.com/cjaoabarara-

quara?igshid=1jhxy910um97b
Facebook: 
https://www.facebook.com/wat-

ch/?v=160303425965854

Comissão da Jovem Advocacia 
da OAB de Araraquara: Projeto 

JURIDICANDO COM A CJA.

O Primeiro vídeo foi apresen-
tado pela querida Presidente da 
Comissão da Jovem Advocacia, 
com o tema : 

“DICAS PARA O EXAME DA 
OAB”

Confiram no link abaixo: 
https://www.instagram.com/tv/

CMhf1hrB28s/...

O Segundo episódio do projeto 
JURIDICANDO COM A CJA

Dicas da vice presidente @
daniele.souza.adv

Tema de hoje: DICAS PARA O 
EXAME DA OAB - SEGUNDA FASE

Confiram no link abaixo: 
https://www.instagram.com/tv/

CNXY25nhhbw/...
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LIVES DO PROFESSOR 
FERNANDO

No dia 02 de 
março o Professor 
Fernando Passos 
fez uma live sobre 
a Harmonia do 
Sistema Consti-
tucional Brasileiro 
com o ex-Presi-
dente e professor 
Michel Temer:

No dia 12 de 
março o professor 
Fernando Passos 
realizou uma live 
com o professor 

André Santa Cruz 
com a temática O 

fisco na falência 
e na recuperação 
judicial após a Lei 

n° 14.112/20: 

O Professor 
Fernando Passos 
fez uma live no 
dia 23/03 com o 
Professor Marcelo 
Guedes Nunes 
sobre o tema: 
Jurimetria e Tec-
nologia Aplicada 
ao Direito:

No dia 25 de março (quinta-feira) foi realizada live entre o Presidente 
da OAB de Araraquara Tiago Romano e a Presidente do Diretório Acadê-
mico de Direito da Uniara Emanuella Fuzaro sobre “Problemas Rotineiros 
do Consumidor”. Na ocasião foram sorteados 04 livros  “Coletânea de 
Artigos de Direitos do Consumidor - A Cidadania ao Alcance de Todos” 
de autoria do Presidente da 5ª Subseção Tiago Romano:

LIVE DO PRESIDENTE 
TIAGO ROMANO

RACISMO “SEM QUERER” É RACISMO !
Considerando os últimos aconte-

cimentos que trouxeram novamente 
o debate de combate ao racismo a 
nível nacional, utilizaremos as nossas 
redes sociais para uma grande ação de 
conscientização virtual de combate à 
discriminação e ao racismo.

O racismo e o desrespeito à pessoa 
negra se revela através de olhares, falas 
preconceituosas, brincadeiras sobre o 
seu tom de pele ou tipo de cabelo.

Estamos aqui para dizer que não 
iremos mais tolerar nenhuma prática 
racista. Chega! 

Acompanhem as postagens e seja 
um aliado na luta antirracista.

#combateaoracismo #oab #oaba-
raraquara #comissãoracial #oabsp 
#igualdaderacial

PARE DE FALAR QUE NÃO FOI 
RACISMO, SE NÃO FOI VOCÊ QUEM 
SOFREU !

Um advogado negro foi confundido 
com o réu durante uma audiência. 

Isso não é “sem querer”. Isso é 
racismo Estrutural !

#combateaoracismo #oab #oaba-
raraquara #comissãoracial #oabsp 
#igualdaderacial

https://www.instagram.com/p/CNaE-
bnQBySL/?igshid=ck8p33qop20n
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MUNICIPIO DE ARARAQUARA AUTORIZA ATENDIMENTO 
PRESENCIAL NOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA
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Atendendo a pedido da Di-
retoria da OAB de Araraquara, 
através de oficiamento abaixo, 
a Prefeitura de Araraquara, 
regulamentou a atividade es-
sencial da advocacia no novo 
Decreto vigente.

Rogamos à Advocacia que 
observe o mesmo, bem como 
o Comunicado Conjunto entre 

OABSP e Procuradoria Geral 
do Estado de São Paulo.

A Diretoria da 5ª Subse-
ção da OAB informa que 
atendendo a ofício expedido 
pela Subseção, a Prefeitura de 
Araraquara editou o Decreto 
Municipal nº 12.494/2021, 
reconhecendo a advocacia 
como atividade essencial no 

município.
Assim como todas as de-

mais atividades, existem limi-
tações que devem ser observa-
das, constantes do texto legal.

O momento exige consciên-
cia e colaboração por parte de 
todos e de todas.

Araraquara, 20 de março 
de 2.021.

Atendimento presencial em Escritório 
de Advocacia em Araraquara

A Diretoria da OAB de Ara-
raquara informa que o Decre-
to Municipal nº 15.525/2021 
foi prorrogado até o dia 13 de 
abril pelo Decreto Municipal n° 
12.541/2021, ou seja mantendo a 
permissão do comparecimento e 
o atendimento, com as restrições 
lá indicadas, nos escritórios de 
advocacia (art. 5º, inciso VIII do 
Decreto 15.525/2021):

“Art. 5º Os seguintes setores 
e estabelecimentos poderão 
atender presencialmente clientes 
e consumidores das 5 (cinco) às 
20 (vinte) horas:

(...)
VIII – escritórios: permitido 

o atendimento presencial de 1 
(um) cliente por vez, mediante 
agendamento e desde que pre-
sente no máximo 1 (um) funcio-
nário a cada 5m² (cinco metros 
quadrados), limitada à presença 
de até 15 (quinze) funcionários, 
devendo todos os funcionários 
trabalharem distantes no mínimo 
3m (três metros) uns dos outros, 
observado o uso de máscaras de 
proteção sobre o nariz e a boca e 
‘face shields’.”

COMUNICADO FUNCIONAMENTO 
DOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA 
- ESSENCIALIDADE DA ADVOCACIA 
- REGRAS DE ATENDIMENTO NOS 

ESCRITÓRIOS.

COMUNICADO FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA - ES-
SENCIALIDADE DA ADVOCACIA - REGRAS DE ATENDIMENTO NOS ESCRITÓRIOS.

Editado novo Decreto Municipal de nº 12.554/21 que igualmente ao decreto anterior 
contempla o funcionamento dos Escritórios de Advocacia, bem como disciplina o atendi-
mento presencial de clientes.

O Decreto segue em anexo.
Atenciosamente.
Araraquara (SP), 17 de abril de 2.021.
DIRETORIA DA OAB DE ARARAQUARA
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O seu melhor almoço de domingo !


