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PALAVRA DO PRESIDENTE
Cartilha “Animais em Condomínios” da 
Comissão de Proteção e Defesa Animal 
da OAB de Araraquara

A Cartilha desenvol-
vida pela Comissão de 
Proteção e Defesa dos 
Animais da Ordem dos 
Advogados do Brasil, 5ª 
Subseção de Araraqua-
ra, é uma referência no 
tocante a temática sobre 
animais em condomínio. 
Na verdade, não somente 
em condomínios, mas em 
loteamentos fechados, 
moradias coletivas enfim, 
todo local onde convivam 
mais que uma família que 
seja a tutora do animal.

A vida em coletividade 
é marcada por muitos atri-
tos e uma Cartilha dessa 
estirpe será de fundamen-
tal importância para levar 
conhecimento jurídico 
voltado ao cidadão leigo, 
ou seja, que não é bacha-
rel em direito. Lembrando 
que é missão institucional 
da OAB a defesa da De-
mocracia e da Cidadania, 
portanto, uma Cartilha de 
fácil compreensão está 

a cumprir nossa missão 
Institucional.

Semear a paz social e 
esclarecer o que pode e o 
que não pode ser feito em 
relação aos animais em 
áreas comuns, áreas pri-
vativas etc., é de extrema 
importância.

A Sociedade Civil deve 
evoluir na defesa dos di-
reitos humanos, para que 
efetivamente haja um 
ambiente de paz, tran-
quilidade e harmonia, no 
entanto, referidos direitos 
e garantias não devem ser 
limitados aos humanos e 
sim a todo ser vivo que 
habita o planeta. Nos dias 
atuais a defesa dos direi-
tos animais está em uma 
fase decisiva, pois ou se 
equipara a proteção ani-
mal a humana ou nunca 
haverá de fato evolução 
na esfera dos direitos 
humanos. O homem pre-
cisa se conscientizar que 
o animal deve possuir a 
mesma defesa de direitos 
que a si é dedicada, como 
forma de atingir a plenitu-
de humana.

No século VI a.C., o 
filósofo Pitágoras pregava 
o respeito aos animais, 
pois acreditava, segundo 
os relatos na “transmi-
gração de almas”. Diz 
Provérbios (12:10) que 

“o justo se importa com 
a vida do seu animal do-
méstico”, bem como um 
relato bíblico em Samuel 
(12:03) cita que certo ho-
mem que era tão apegado 
a sua ovelha que “ela 
crescia com ele e com 
seus filhos, todos juntos. 
Comia do seu bocado e 
bebia do seu copo e dei-
tava-se no seu colo e veio 
a ser para ele como uma 
filha”.

Todavia, é preciso 
mais, ou seja, é necessá-
rio garantir que o animal 
possua a mais ampla, 
geral e irrestrita proteção 
dos seus direitos. O maior 
direito que existe é a vida 
e como espécie a proteção 
à integridade física Não 
há porque continuar nos-
sa Sociedade tida como 
“civilizada” a entender 
que o animal não é sujeito 
de direito no âmbito civil 

e por conta disso, apenas 
punir os infratores com 
medidas administrativas e 
criminais. É comprovado 
que o animal sofre dor, 
logo, tendo sua integrida-
de física violada deve sim 
receber proteção legal, 
devendo o infrator ser 
punido financeiramente 
com uma indenização por 
danos morais.

A Cartilha pode ser 
consultada e comparti-
lhada no site da OAB de 
Araraquara: www.oabara-

raquara.com.br
Em suma a  Car t i -

lha sobre Animais em 
Condomínio desenvol-
vida pela Comissão de 
Proteção e Defesa dos 
Animais da Ordem dos 
Advogados do Brasil, 5ª 
Subseção de Araraquara 
é uma leitura obrigatória 
para todos os cidadãos e 
cidadãs que residam em 
condomínios e afins para 
que aprendam a conviver 
de forma saudável com 
os animais.
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DISTÂNCIAMENTENTO FÍSICO E 
ABANDONO AFETIVO EM TEMPOS 

DE PANDEMIA DE COVID-19
Rafaela Milani
Secretária da Comissão 
da Jovem Advocacia 
da 5ª Subseção de 
Araraquara/SP.

Há praticamente um 
ano o distanciamento fí-
sico foi medida drástica 
no combate à proliferação 
do Covid-19, decretada a 
quarentena no Estado de 
São Paulo, com muitas 
pessoas sendo compelidas 
a ficarem em casa, em prol 
da proteção da vida alheia 
e de si mesmas, visando 
se proteger da doença que 
cada vez mais deixa seque-
las em toda a população, 
em todos os sentidos tantos 
físicos como psicológicos.  

Entretanto, o que nos faz 
refletir seria o distancia-
mento físico gerando danos 
nas relações afetivas entre 
os entes familiares?

Pois bem. Se tivermos 
um olhar abrangente sobre 
o assunto, sim, quando o 
abandono afetivo for maior 
que o distanciamento físico. 

O abandono afetivo 
ocorre quando os pais ou 
tutores não cumprem seus 
deveres quanto ao cuidado 
emocional e psíquico, e ain-
da quando há negligência 
educacional, gerando total 
omissão moral sofrida por 
crianças e/ou adolescentes. 
Destarte, quando o genitor é 
omisso no seu dever de zelo 
e proteção que lhe impõe o 
poder familiar, está infrin-
gindo até mesmo deveres 
jurídicos.  

Muito se engana aquele 
genitor que acredita que o 
adimplemento de alimentos 
é o suficiente para atender as 
necessidades da criança e/
ou do adolescente. Embora 
a conduta de respaldo mate-
rial seja preciosa, pontua-se 
ser tanto quanto valioso o 
acolhimento emocional, 
sendo também sinônimo de 
quem se importa com a vida 
humana. 

Em nossa legislação, 
o artigo 227 da Consti-
tuição Federal e o artigo 
4º do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Lei 
8.069/1990), atribui aos 
pais e responsáveis o dever 
geral de cuidado, da cria-
ção e convivência familiar 
de seus filhos, bem como 
de preservá-los de negli-
gência, discriminação, 
violência, entre outros. 

Destaco neste momento 
o artigo 227 da nossa Carta 
Magna, aonde estabelece 
amplamente a proteção e 
os deveres mencionados 
alhures, “é dever da fa-
mília, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionaliza-
ção, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e 
comunitária, além de colo-
cá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discrimina-
ção, exploração, violência, 

crueldade e opressão”.
Existe, portanto, como 

consequência de quem pra-
tica o abandono afetivo em 
prejuízo do filho o ímpeto de 
romper laços afetivos, danos 
psíquicos que poderão re-
fletir negativamente, como 
traumas e até mesmo na vida 
adulta, como em muitos 
casos, danos irreversíveis.

Por conseguinte, os ge-
nitores ou guardiões pre-
cisam estar em harmonia, 
para possibilitar o convívio 
familiar, mesmo que vir-
tual, sendo que, e quando 
qualquer um destes emprega 
barreiras ou impossibilite 
que o convívio se concreti-
ze, há o risco de configurar 
alienação parental. 

Neste contexto, do com-
bate ao abandono afetivo 
e rompimento das práticas 
aduzidas acima, há tempos 
estão sendo levantados de-
bates jurídicos, psicosso-
ciais, entre outros. 

Assim, a evolução his-
tórica de família com o 
advento da tecnologia 
combinada com a necessi-
dade de isolamento, dian-
te a observância destes 
avanços, o notório jurista 
contemporâneo, Conrado 
Paulino,  apresenta um 
novo modelo de família, 
já no ano de 2013, em 
seu livro “iFamily: Um 
novo conceito de famí-
lia?”, trazendo uma nova 
perspectiva a partir de 
uma analogia ao nome de 
dispositivos eletrônicos 

de uma grande empresa 
norte-americana de tec-
nologia.

Deste modo a criação 
deste novo modelo “iFa-
mily”, foi fruto da iden-
tificação das relações de 
afeto havidas cada vez mais 
em ambientes virtuais. Por 
conseguinte, em tempos 
atuais de pandemia, pode-
se dizer que as relações 
afetivas entre os familiares 
com distanciamento físico, 
transformou em uma pon-
te, outrora era visto como 
muros em razão das regras 
de distanciamento social, 
para evitar a proliferação 
do Covid-19, resultou na 
cominada distância física. 
Logo, mantém-se o contato, 
o cuidado e a atenção, tão 
necessários à manutenção 
dos vínculos afetivos, pois, 
como sempre bem destaca o 
autor Conrado Paulino em 
suas redes sociais, “a dis-
tância física não é distância 
afetiva”. 

Ora, aquele que infeliz-
mente, se vê privado de ter 
o convívio diário com o ente 
familiar, de sentar-se ao re-
dor da mesa, degustar refei-
ções em conjunto, realizar 
em união os deveres escola-
res, bem como acompanhar 
seu desempenho e ainda 
verificar constantemente seu 
estado psicológico diante 
das mudanças vivenciadas 
em razão do momento pan-
dêmico, não merece sofrer 
ainda mais com essas feridas 
que acarretam o abandono 

afetivo.  
De tal modo, qualquer 

criança ou adolescente que 
se sinta negligenciado mo-
ralmente e emocionalmente 
por parte dos seus genitores 
ou pelo tutor principal, tem 
amplo apoio e liberdade 
para pedir amparo ao Sis-
tema Judiciário Brasileiro, 
através do ajuizamento de 
Ações competentes.

Desta forma, as possíveis 
consequências jurídicas são: 
Indenização por dano moral, 
ou até mesmo, em casos 
mais extremos, a perda do 
poder familiar, devendo 
ser cada caso analisado 
minuciosamente, através de 
auxílio de um profissional 
especializado, (psicólogo 
e/ou assistente social) e de 
confiança na área, em busca 
dos direitos da criança ou 
adolescente.  

Portanto, é extrema-
mente necessária praticar 
a sensibilidade em prol do 
afeto, com responsabilida-
de, do cuidado e atenção 
devida nos laços familia-
res, independentemente da 
distância física, utilizando 
meios alternativos, como o 
contato virtual, conforme 
apresentado neste artigo, 
para que os aspectos nega-
tivos sejam cada vez mais 
combatidos, possibilitando 
cada vez mais, resultados 
benéficos de transforma-
ção da sociedade como 
um todo, ainda mais neste 
momento em que a empatia 
deve prevalecer.
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INICIADAS AS REFORMA/MANUTENÇÃO 
E MELHORIAS NA CASA DA ADVOCACIA 
E CIDADANIA II DE ARARAQUARA

TRINCAS E RACHADURAS NAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS REFORMA/MANUTENÇÃO NOS TELHADOS E CALHAS

MANUTENÇÃO NA FIAÇÃO ELÉTRICA E TOMADAS ASSOALHOS E PISOS
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SEGURANÇA EM TORNO DA PISCINA E 
MANUTENÇÃO DA PISCINA E MOTOR

MANUTENÇÃO NAS PAREDES E CHÃO COM ILFILTRAÇÕES
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TROCA DE AR CONDICIONADO

TOLDOS RESTAURADOS
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COMUNICADO – ESSEN-
CIALIDADE DA ADVOCACIA E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS 
PROVIDÊNCIAS:

A 5ª SUBSEÇÃO DA ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 
comunica por meio de sua Diretoria 
o quanto segue.

Reconhecendo a essencialida-
de da Advocacia, indispensável à 
administração da justiça, conforme 
artigo 133 da Constituição Federal, 
solicitou ao Município de Araraquara 
inclusão em novo Decreto, da advo-
cacia no rol de atividades essenciais, 
permitindo a atuação dos profissio-
nais, visando evitar o perecimento de 
direitos e a necessária distribuição 
de justiça, ainda mais importante no 
período pandêmico.

Na verdade, as reuniões por 
WhatsApp e ligações junto ao Pre-
feito Municipal, Secretária de Justiça 
e Procurador Geral do Município de 
Araraquara vêm ocorrendo desde a 
última sexta-feira (dia 12/02) para 
que juntos possamos construir 
um mecanismo de trabalho da 
Advocacia, que está próximo de ser 
efetivado.

Contudo, a 5ª Subseção da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
recomenda e solicita que a Advo-
cacia opte, neste período, pelas 
ferramentas virtuais/digitais sempre 
que forem suficientes para a atuação 
do advogado e da advogada:

A redução da proliferação do 
vírus bem como a redução do nú-
mero de internados é diretamente 
ligada à colaboração da população 
tocante as medidas de prevenção. 
Quanto maior a colaboração, mais 
cedo a situação melhora, permitindo 
o retorno a fases menos drásticas do 
Plano São Paulo.

Em outra frente de atuação a 
Diretoria oficiou os 03 Tribunais: 
TRT15, TRF3 e TJSP, bem como 
está em contato com os juízes que 
atuam em 1ª instância nos referidos 
Tribunais para que suspendam os 
prazos de processos digitais e audi-
ências para que não haja prejuízo a 
Advocacia e ao Jurisdicionado.

A Diretoria está trabalhando 
dia e noite para equacionar os 
problemas que a Advocacia está 
atravessando.

Araraquara, 16 de Fevereiro 
de 2021.

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.

MUNICÍPIO RECONHECE FUNÇÃO DA 
ADVOCACIA COMO ESSENCIAL

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

Assim como todas as demais ativida-
des, existem limitações que devem ser 
observadas, constantes do texto legal.

Embora o Município de Araraquara 
tenha reconhecido a essencialidade da 
Advocacia, a 5ª Subseção roga à advoca-
cia que dê preferência para as atividades 

em _home office_, deslocando-se para os 
escritórios apenas quando for indispen-
sável, evitando assim a proliferação do 
coronavírus na cidade.

O momento exige consciência e co-
laboração por parte de todos e de todas.

Araraquara, 25 de Fevereiro de 2021.

O Presidente Tiago 
Romano, a Vice-presidente 

Clara Alvarenga e a Pres-
idente da Comissão da 

Mulher Advogada da OAB 
de Araraquara Cilene Poll 
estiveram reunidos com a 

mais nova integrante da 
Comissão da Mulher Advo-

gada Isabella Veiga para ex-
plicar as rotinas de trabalho 

da valorosa Comissão da 
Mulher Advogada da OAB de 

Araraquara.
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PRESIDENTE DA OAB TIAGO ROMANO 
PARTICIPA   DE UM DIÁLOGO CHAMADO 

PELA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARARAQUARA A RESPEITO DO COVID19 – 

ARARAQUARA EM DEFESA DA VIDA:

Na noite de hoje participei de um 
Diálogo chamado pela Câmara Municipal 
de Araraquara à respeito do Covid19 – 
Araraquara em Defesa da Vida e pude 
argumentar pelo prazo de 05 minutos 
dentre os Convidados e Convidadas 
assuntos como: protocolos médicos e 
sanitários, a importância dos cuidados in-
dividuais, vacinação em massa, atenção 
aos pequenos e médios comerciantes e 
autônomos que estão passando dificul-
dades financeiras ante a impossibilidade 
de trabalhar, a Advocacia que está 
sofrendo com as restrições de trabalho 
(essencial na manutenção da Justiça) e 
por fim agradecer os médicos e médicas 
que estão cuidando das vidas.

A vereadora Fabi Virgílio, esteve 
na manhã desta segunda feira, 01, 
com o presidente Tiago Romano, a 
vice-presidente Clara Alvarenga, o Te-
soureiro Felipe Oliveira  e a presidente 

da Comissão da Mulher  Cilene Poll,  da 
OAB Subseção de Araraquara, na sede 
da entidade. A  reunião teve o intuito 
de debater diversas demandas relacio-
nadas à mulher e a cultura. A reunião 

serviu  ainda para pensar estratégias de 
ampliação do debate para a sociedade 
como um todo. A vereadora elogiou a 
atuação da diretoria em prol da defesa 
dos direitos das mulheres:

DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES

PRESIDENTE TIAGO ROMANO LANÇA 
COLETÂNEA SOBRE DIREITOS  

DO CONSUMIDOR
O orientador da pasta de 

estágio do curso de Direito da 
Universidade de Araraquara – 
Uniara e presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil – OAB 
5ª Subseção Araraquara, Tiago 
Romano, lança a “Coletânea de 
Artigos de Direitos do Consum-
idor - A Cidadania ao Alcance 
de Todos” em um evento online 
que será realizado no dia 24 de 
março, a partir das 19h, com 
transmissão pelo Facebook 
– www.facebook.com/uniara 
- e pelo canal da Uniara no 
YouTube – www.youtube.com/
rsuniara.

“A obra é fruto de uma antiga 
vontade de levar conhecimento 
consumerista ao cidadão comum 
ou, mais exatamente, poder 
contribuir para que o consumidor 

saiba quais são os seus direitos 
básicos, com base no Código de 
Defesa do Consumidor e demais 
leis que garantem uma relação 
de consumo saudável”, explica 
Romano.

Ele comenta que “os anos de 
trabalho na área de atendimento 
jurídico aos consumidores, a 
atividade como colunista de 
jornais, sites e espaços desti-
nados ao debate sobre o Direito 
do Consumidor, e a participação 
em programas de entrevistas, 
além de intervenções, permiti-
ram que acumulasse uma ba-
gagem jurídica suficiente nesse 
campo, que agora desejo ver di-
vidida com a população que, no 
seu dia a dia, é consumidora”. “A 
obra conta com uma coletânea 
de artigos publicados ao longo 

de décadas, todos voltados à 
temática do Direito do Consum-
idor e da cidadania”, detalha.

O evento online contará 
também com as participações 
do presidente da OAB de São 
Paulo - OAB-SP, Caio Augusto 
Silva dos Santos, que escreveu 
o prefácio da coletânea, e do 1º 
Oficial de Registro de Imóveis, 
Registro de Títulos e Documen-
tos Civil da Pessoa Jurídica e 
Tabelião Protesto de Letras e 
Títulos de Araraquara, João 
Batista Galhardo.

Romano menciona que, 
após o lançamento da “Co-
letânea de Artigos de Direitos 
do Consumidor - A Cidadania ao 
Alcance de Todos”, os interessa-
dos poderão adquiri-la pelo site 
www.emporioinventivo.com.br.
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Rua São Bento, 1441
(16) 3010-1888

Roupas Importadas e Nacionais  
para crianças de 0 a 16 anos

A Diretoria da OAB de 
Araraquara participou na 
tarde do dia 04 de fevereiro 
da 19ª Reunião entre as Sub-
seções paulistas e OABSP e 
CAASP.

A Diretoria esteve repre-
sentada pelo Presidente Tiago 
Romano., que usou a palavra 
na reunião representando 
a 13ª Região (Araraquara, 
Descalvado, Ribeiro Bonito, 

São Carlos e Américo Brasi-
liense) expondo os principais 
pontos de dificuldade da Ad-
vocacia local.

A OAB de Araraquara du-
rante a pandemia participou 
ativamente das 19 reuniões 
ajudando e participando dos 
rumos que a Advocacia pau-
lista está trilhando nesse 
período delicado que estamos 
atravessando.

OAB de Araraquara 
participou da 19ª Reunião 

entre as Subseções paulistas 
e OABSP e CAASP

Em 17/02/2021 
a Comissão da 

Jovem Advocacia 
e a Diretoria da 
5ª Subseção da 

OAB se reuniram 
virtualmente para 

discutir novos 
projetos para a 

Advocacia, bem 
como analisar 

o resultado 
daqueles já em 

curso:

OAB de Araraquara participou da reunião do 
Colégio de Presidentes do Centro Norte Paulista
Presidente Tiago Romano, Tesoureiro Felipe Oliveira e Conselheiro Paulo Malara participando da reunião do Colégio de 

Presidentes do Centro Norte Paulista, representando a 5ª Subseção de Araraquara.
Reunião com todos os cuidados sanitários adotados em época de pandemia, como distanciamento social, ambiente arejado, 

uso de máscaras, álcool em gel, higienização etc:
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Comunicados, ofícios e outros documentos

OFÍCIO ENDEREÇADO À MUNICIPALIDADE SOLICITANDO A INCLUSÃO DA ADVOCACIA NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS

OFÍCIO ENDEREÇADO AO TJSP PEDINDO SUSPENSÃO DE PRAZOS E AUDIÊNCIAS
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OFÍCIO ENDEREÇADO AO TRT15 PEDINDO SUSPENSÃO DE PRAZOS E AUDIÊNCIAS

OFÍCIO ENDEREÇADO AO TRF3 PEDINDO SUSPENSÃO DE PRAZOS E AUDIÊNCIAS
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A 5ª Subseção da OAB e sua Comissão do Processo Eletrônico, consid-
erando a escalada nos golpes nas redes sociais, expede o comunicado infra:

Na noite do dia 08 de fevereiro tivemos uma live ministrada pelo professor Fábio 
Ulhoa Coelho sobre os impactos da nova lei da recuperação judicial mediada pelo profes-

sor Fernando Passos. Evento organizado em parceria com a OAB de Araraquara:

LIVES DO PROFESSOR 
FERNANDO

MAIS UMA CONQUISTA PARA A SUBSEÇÃO: 
PLANO DE INTERNET NOVO PARA A CASA DA 

ADVOCACIA E CIDADANIA II:

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021.
  
Senhor Presidente.
 Informamos a Vossa Excelência que foi deferido a alteração do serviço 

de internet instalada na Casa da Advocacia II (150MB) conforme a proposta 
apresentada.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência protestos de elevada estima e 
consideração.

Caio Augusto Silva dos Santos
Presidente

Aislan de Queiroga Trigo
Secretário-Geral

Exmo. Sr.
DR. Tiago Romano
Presidente da 5ª Subseção da OAB/SP
Araraquara- SP

A Diretoria da OAB 
de Araraquara comunica 
que atendendo ao pedido 
da Subseção, a Diretoria 
da OABSP sempre aten-
ta e comprometida com 
os pleitos da Subseção 
deferiu a contratação 
de um plano de inter-

net novo para otimizar 
os trabalhos da Casa 
II, mais precisamente 

da Comissão de Ética e 
Disciplina, que em breve 

iniciará seus trabalhos de 
forma online e digital:
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Resoluções do COVID19

5ª SUBSEÇÃO ARARAQUARA

RESOLUÇÃO nº 02/2021
Dispõe sobre as medidas a ser tomadas no âmbito da 5ª Sub-

seção 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 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 e com base na necessidade de adoção 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 recomendações do Ministério da Saúde e das 
Secretarias da Saúde do Estado e Município, bem como os Decretos 
Estadual  e Municipal nº 12.476, de 05 de fevereiro de 2021 que 
classificaram a cidade de Araraquara na fase vermelha, à partir de 08 
de fevereiro de 2021,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Suspender o atendimento ao público e a Advocacia da Casa 

da Advocacia 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 CASSP sediada na Casa da Advo-
cacia e Cidadania II, por força do disposto no art. 5º da Resolução Con-
junta 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 com horário de funcionamento das 09h00min às 17:30min, 
com fechamento para almoço das 12h00min às 13h00min conforme 
determinação da CAASP. 

Art. 3º As salas do Fórum Federal, Trabalhista e Estadual perma-
necerão fechadas até ulteriores termos.

 Art. 4ª A VIII Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OABSP 
sediada na Casa da Advocacia e Cidadania de Araraquara II, permane-
cerá em funcionamento interno, sem atendimento ao público de forma 
presencial com escalonamento de funcionários (as). O atendimento se 
dará apenas de maneira remota pelo e-mail: etica.disciplina.araraqua-
ra@oabsp.org.br ou pelo telefone: (16) 3335.4522.

 Art. 5ª A Comissão de Ética e Disciplina da 5ª Subseção sediada 
na Casa da Advocacia e Cidadania de Araraquara II, permanecerá em 
funcionamento interno, sem atendimento ao público de forma presencial. 
O atendimento se dará apenas de maneira remota pelo e-mail: etica.
araraquara@oabsp.org.br ou pelo telefone: (16) 3331.4858.

 Art. 6º Os atendimentos e demandas urgentes deverão ser 
reportados no e-mail: araraquara@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 Diretoria 
permanecem inalteradas naquilo que não for conflitante com a presente.

 Art. 8º Novas deliberações poderão ser adotadas, bem como o 
regramento acima poderá ser prorrogado ou alterado.

             
Publique-se, dê ciência e registre-se.
Araraquara (SP), 05 de fevereiro 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)

RESOLUÇÃO nº 03/2021
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 Tri-
bunal 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 e com base na 
necessidade de adoção de medidas de prevenção à con-
tenção 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 recomendações do 
Ministério da Saúde e das Secretarias da Saúde do Estado 
e Município, bem como os Decretos Estadual  e Municipal 
nº 12.476 e 12.485 ambos de 2021 que classificaram a 
cidade de Araraquara na fase vermelha, à partir de 08 de 
fevereiro de 2021,

 
RESOLVE: 
Art. 1º Manter a suspensão para o atendimento ao 

público e a Advocacia da Casa da Advocacia e Cidadania 
I da 5ª Subseção da OAB de Araraquara (SP); a Unidade 
Regional da ESA de Araraquara sediada na Casa da Advo-
cacia 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 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 horário de funcionamento das 09h00min 
às 17:30min, com fechamento para almoço das 12h00min 
às 13h00min conforme determinação da CAASP. 

Art. 3º As salas do Fórum Federal, Trabalhista e Esta-
dual permanecerão fechadas até ulteriores termos.

 Art. 4ª 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 remota 
pelo e-mail: etica.disciplina.araraquara@oabsp.org.br.

 Art. 5ª A Comissão de Ética e Disciplina da 5ª Sub-
seção 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 deve-
rão ser reportados no e-mail: araraquara@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 
Diretoria permanecem inalteradas naquilo que não for 
conflitante com a presente.

 Art. 8º Novas deliberações poderão ser adotadas, 
bem como o regramento acima poderá ser prorrogado 
ou alterado.

             
Publique-se, dê ciência e registre-se.
Araraquara (SP), 15 de fevereiro 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)

“Jardins da Sauna” do Clube 
Náutico vencem o Primeiro 
Concurso Latino-americano 

de Jardins

As belezas do Clube Náutico 
Araraquara continuam conquistan-
do reconhecimentos internaciona-
is! Agora o destaque vai para os 
“Jardins da Sauna”, que venceram 
o Primeiro Concurso Latino-amer-
icano de Jardins, organizado pelo 
Festival Internacional de Arquitec-
tura y Paisaje (FIPA).

Sob a responsabilidade do 
Engenheiro Agrônomo Luiz Mat-
thes/Licuri Paisagismo, o projeto 
paisagístico do Náutico sempre 
foi motivo de orgulho e encanto 
para todos os associados, como 
afirma o presidente do clube, 
Fernando Rugno. “É com grande 
alegria que recebemos mais esta 
notícia! A paisagem do Náutico 
sempre encantou os associados 
e convidados pela sua beleza e 
pela harmonia de sua composição, 
unindo desenvolvimento e preser-
vação. E esta marca se observa 
no Conjunto de Saunas, onde uma 
infraestrutura única é realçada 
por jardins repletos de cores e 
vida. Com mais esta conquista, 
reforço meus agradecimentos pelo 
compromisso de cuidado e carinho 
que nossos associados e colabora-
dores possuem por nosso clube, 

que é um verdadeiro paraíso para 
todos nós”, ressalta o presidente.

A premiação

O Concurso Latino-americano 
de Jardins é organizado pelo Fes-
tival Internacional de Arquitectura 
y Paisaje (FIPA) com o objetivo de 
“resgatar na memória latino-amer-
icana o jardim como expressão de 
nossa cultura”.

Sobre os Jardins da Sauna 
nauticana, a premiação afirma que 
“o projeto apresenta um desenho 
claro, proporcionado, rico em 
recursos naturais e arquitetônic-
os. (...) O manejo da vegetação 
é notável e resulta não em um 
jardim, mas em vários espaços 
que se integram à paisagem. Tanto 
pelo design, como pela qualidade 
de execução e apresentação, 
o Jardim da Sauna foi eleito o 
vencedor do concurso”.

Saiba mais sobre o Concur-
so Latino-americano de Jardins 
acessando www.facebook.com/
FestivaldelPaisaje; pelo site: www.
festivaldelpaisaje.org ou pelo site 
do clube: www.clubenauticoarara-
quara.com.

foto: Bruna Moreschi

O Conjunto de Saunas do Náutico une infraestrutura moderna a um paisag-
ismo exuberante
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Resultado dos ofícios

SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIAS E PRAZOS – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIAS E PRAZOS – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIAS E PRAZOS – TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

A 5ª SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, comunica por meio de sua Diretoria o quanto segue.
Atendendo a Ofício expedido pela 5ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em 15 de Fevereiro de 2021, o Gabinete da Presidência do Tribunal 

Regional da 15ª Região emitiu a portaria GP-CR nº 003/2021, suspendendo os prazos processuais e audiências no Fórum do Trabalho de Araraquara, até 
dia 02 de Março de 2021.
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SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIAS– MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

RESPOSTA CONSELHO FEDERAL SOBRE O 
ADIAMENTO DO EXAME DA OAB

Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021 às 21h50
A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado e a Fun-

dação Getulio Vargas comunicam aos examinandos do XXXII Exame 
de Ordem Unificado (EOU) que estão avaliando a manutenção da 
aplicação da prova objetiva, marcada para o dia 7 de março de 2021.

Devido ao agravamento da pandemia de coronavírus no 
Brasil, com aumento do número de casos e com curva crescente 
de mortes e a adoção de medidas de contenção da contaminação 
adotadas por autoridades competentes em várias regiões do país, 
foi providenciado um estudo aprofundado sobre a viabilidade de 
realização do certame.

Ressalta-se que o objetivo é garantir a segurança plena de todos 
os examinandos e profissionais envolvidos na aplicação da prova.

No dia 2 de março de 2021, a Coordenação Nacional do Exame 
de Ordem Unificado irá emitir comunicado oficial referente a realiza-
ção da 1ª fase - prova objetiva - do XXXII Exame de Ordem Unificado.

 
José Alberto Simonetti
Presidente da Coordenação Nacional do Exame de Ordem 

Unificado
Diretor Secretário-Geral do Conselho Federal da OAB

OAB DE ARARAQUARA PEDE REDESIGNÇÃO DE DATA PARA 
O EXAME DA ORDEM NA CIDADE DE ARARAQUARA

 
A 5ª Subseção da OAB, ciente da grave situação que Araraquara 

e região passam por força da pandemia do coronavírus, INFORMA 
que na data de hoje oficiou o Presidente da OAB São Paulo, Presi-
dente da Comissão Seccional do Exame de Ordem e Coordenadoria 
da FGV, informando os números alarmantes de casos de COVID-19, 
da identificação da nova cepa na cidade bem como a decretação 
de lockdown por vários municípios da região, para que delibere 
sobre o adiamento da próxima fase do Exame de Ordem, que está 
agendada para Março/2021.

Araraquara, 23 de fevereiro de 2021
OAB DE ARARAQUARA

COMUNICADO
CAJ.OAB/SP Nº 001/21
Caro(a) Presidente: 
Coronavírus - COVID-19
           A Comissão de Assistência Judiciária da OAB/SP vem pelo 

presente externar sua preocupação com o recrudescimento dos casos 
de contaminação pelo coronavírus (COVID-19) e, considerando as 
novas regras do Plano São Paulo que determinaram o endurecimento 
das restrições em várias regiões do Estado, reiterar a recomendação 
para que sejam respeitadas as normas sanitárias de higiene, restrição de 
concentração e contato físico entre pessoas, indispensáveis à proteção 
da saúde de todos e fundamental para o combate à proliferação do vírus.

A autonomia das Diretorias das Subseções para deliberar sobre a 
forma de atendimento ao público (presencial ou virtual) nas triagens para 
nomeação de advogados(as) pelo Convênio da Assistência Judiciária é 
condição essencial para o pleno exercício do nosso papel institucional e 
profissional, sendo certo que a manutenção desse serviço pela OAB/SP 
é o único meio de evitar prejuízos ao exercício de direitos e garantir o 
acesso do cidadão carente ao judiciário. Por sua vez, a CAJ continuará 
empreendendo esforços para a continuidade das atividades de proces-
samento das certidões de honorários, objetivando a segurança dos(as) 
advogados(as) e colaboradores(as) que movimentam o fluxo do sistema.

• Abertura das inscrições para o Convênio da Assistência Judiciária
Solicitamos às Subseções para que promovam a divulgação da 

abertura das inscrições para o Convênio da Assistência Judiciária, 
alertando os(as) advogados(as) para que se atentem às regras e ao 
calendário de procedimentos.

Com relação a eventuais divergências no autopreenchimento do 
campo “Subseção” ocorridas no site da Defensoria Pública, informamos 
que prevalecerá o domicílio profissional do advogado no cadastro junto 
à OAB/SP e que as correções necessárias serão promovidas após as 
inscrições com o compartilhamento de informações entre a OAB/SP 
e a Defensoria.

A Comissão de Assistência Judiciária da OAB/SP se coloca à 
disposição para esclarecimento de qualquer dúvida. 

São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
Atenciosamente,

Luiz Eugênio Marques de Souza
Conselheiro Estadual e
Presidente da Comissão de
Assistência Judiciária
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