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PALAVRA DO PRESIDENTE
A Lei nº 14.181/21: educação 
financeira e defesa dos consumidores 
superendividados – 1ª parte

Já está vigorando no Bra-
sil a Lei nº 14.181, de 1º de 
julho de 2021 que alterou o 
Código de Defesa do Con-
sumidor para aperfeiçoar 
a disciplina do crédito aos 
consumidores e dispor sobre 
a prevenção e o tratamento 
ao superendividamento da 
população.

Nesse compasso vou 
abordar as garantias e direi-
tos que os cidadãos possuem 
no tocante a prevenção e 
tratamento perante ao supe-
rendividamento, ou seja, as 
garantias prévias para que 
não se endividem com a ou-
torga de crédito desacerbado, 
bem como, as garantias de 
que uma vez endividados, 
como poderão ser socorridos 
para quitarem suas dívidas. 
O artigo será dividido em 
três partes para facilitar a 
compreensão e não tornar 
maçante a leitura.

No primeiro artigo vou 
discorrer sobre a importância 
da legislação, a alteração da 
Política Nacional de Rela-
ções de Consumo, alguns 
direitos adicionados aos con-
sumidores e a definição do 
superendividamento.

Esse regramento preven-
tivo e repressivo ao supe-
rendividamento era medida 
necessária, ao passo que, 
na sua grande maioria os 
consumidores não se en-
dividam pelo consumismo 
em demasia e sim, porque 
realmente não detêm condi-
ções financeiras para adquirir 
produtos e serviços de pri-
meira necessidade e acabam 
por acumular dívidas que se 
tornam impagáveis. Esses 
consumidores realmente pre-
cisam ser protegidos contra 
o mercado leonino dos con-
tratos em massa que impõem 
dívidas ilegais e abusivas, se 
valendo da condição precária 
dos consumidores, violando 
a Política Nacional de Rela-
ção de Consumo do Código 
de Defesa do Consumidor. 
Aliás, primeiramente houve 
a inserção dentro do capítulo 
do CDC que trata da Política 
Nacional de Relações de 
Consumo, mais dois objeti-
vos:  a educação financeira e 
a prevenção e tratamento do 
superendividamento. Ago-
ra consubstancia-se como 
objetivo da política pública 
das reações de consumo “o 
atendimento das necessida-
des dos consumidores, o res-
peito à sua dignidade, saúde 
e segurança, a proteção de 
seus interesses econômicos, 
a melhoria da sua qualidade 
de vida, bem como a trans-
parência e harmonia das 
relações de consumo, atendi-
dos dentre outros princípios: 
fomento de ações direciona-
das à educação financeira e 

ambiental dos consumidores 
e a prevenção e tratamento do 
superendividamento como 
forma de evitar a exclusão 
social do consumidor”.  Para 
execução dessa política pú-
blica, foram inseridas novas 
ferramentas:  instituição de 
mecanismos de prevenção 
e tratamento extrajudicial 
e judicial do superendivi-
damento e de proteção do 
consumidor pessoa natural 
e instituição de núcleos de 
conciliação e mediação de 
conflitos oriundos de supe-
rendividamento.

Com as novas alterações 
citadas, o artigo 6º da Lei 
Consumerista também ga-
nhou reforço, contando agora 
mais três direitos básicos do 
consumidor, a saber: a ga-
rantia de práticas de crédito 
responsável, de educação 
financeira e de prevenção e 
tratamento de situações de 
superendividamento, preser-
vado o mínimo existencial, 
nos termos da regulamenta-
ção, por meio da revisão e da 
repactuação da dívida, entre 

outras medidas;  a preserva-
ção do mínimo existencial, 
na repactuação de dívidas e 
na concessão de crédito e  a 
informação acerca dos preços 
dos produtos por unidade de 
medida, tal como por quilo, 
por litro, por metro ou por 
outra unidade, conforme o 
caso.

O artigo 51 do CDC tam-
bém alterado, passou a dis-
ciplinar que são nulas de 
pleno direito, entre outras, 
as cláusulas contratuais re-
lativas ao fornecimento de 
produtos e serviços que, além 
de outras:  condicionem ou 
limitem de qualquer forma o 
acesso aos órgãos do Poder 
Judiciário ou estabeleçam 
prazos de carência em caso 
de impontualidade das pres-
tações mensais ou impeçam o 
restabelecimento integral dos 
direitos do consumidor e de 
seus meios de pagamento a 
partir da purgação da mora ou 
do acordo com os credores.

Quanto a prevenção e 
tratamento do superendi-
vidamento, entende-se por 

superendividamento a im-
possibilidade manifesta de o 
consumidor pessoa natural, 
de boa-fé, pagar a totalidade 
de suas dívidas de consumo, 
exigíveis e vincendas, sem 
comprometer seu mínimo 
existencial. As dívidas ci-
tadas englobam quaisquer 
compromissos financeiros 
assumidos decorrentes de 
relação de consumo, inclu-
sive operações de crédito, 
compras a prazo e serviços de 
prestação continuada, exceto 
as dívidas que tenham sido 
contraídas mediante fraude 
ou má-fé, ou sejam oriundas 
de contratos celebrados do-
losamente com o propósito 
de não realizar o pagamento 
ou decorram da aquisição 
ou contratação de produtos 
e serviços de luxo ou de alto 
valor.

Em suma oportuna e mais 
que necessária a edição da lei 
de prevenção e o tratamento 
ao superendividamento da 
população como forma de 
educar e proteger os consu-
midores.
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OAB DE ARARAQUARA PARTICIPA DA 
CORREIÇÃO GERAL  DA JUSTIÇA FEDERAL

No dia 25 de outubro a 
OAB de Araraquara, par-
ticipou da Correição Geral 
da Justiça Federal de Ara-
raquara A Diretoria esteve 
representada pelo Presidente 
Drº Tiago Romano e pelo 
Presidente da Comissão de 
Relacionamento da OAB de 
Araraquara com as Justiças 
Estadual e Federal , Drº Jair 
Amando. Por ocasião de suas 
manifestações foram apre-
sentados os pleitos em defesa 
da Advocacia e da cidadania 
à Desembargadora Correge-

dora Drª Marisa Ferreira dos 
Santos e ao Juiz Auxiliar Drº 
Paulo Ricardo Arena Filho. 

A correição perdurará  
até o dia  28/10, sendo cer-

to que a Advocacia poderá 
manifestar-se particular-
mente através de e-mail à 
Vara, solicitar audiência ou 
ainda encaminhar seu pleito 

até a Subseção da OAB de 
Araraquara (araraquara@
oabsp.org.br) ocasião em 
que a Comissão e a Diretoria 
poderão intermediar a pauta 

suscitada.
O edital já anteriormente 

divulgado para conhecimen-
to segue em anexo, nova-
mente.

O Presidente da Co-
missão de Direito Am-
biental da 5° Subseção 
da OAB de Araraqua-
ra, Drº Wando Oliveira 
Santos no dia de ontem 
(28/10/21) tomou pos-
se de um dos assentos 

consultivo (destinado a 
OAB de Araraquara) na 
formação, planejamento 
e avaliação da política de 
saneamento da cidade - 
Conselho de Saneamento 
Básico de Araraquara, 
Biênio 2022/2023:

Presidente da Comissão de Direito 
Ambiental toma posse no Conselho de 

Saneamento Básico de Araraquara 

Cerimônia de formação 
dos novos guardas 

municipais de Araraquara

Na noite de 25 de Outubro 
de 2021 a 5° Subseção da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
esteve presente na cerimônia 
de formação dos novos guar-
das municipais de Araraquara.

A OAB colaborou ativa-

mente no curso, indicando 
advogados e advogadas para 
ministrar aulas ligadas ao 
Direito.

A OAB foi representada 
no evento pela Dra. Carolina 
Mattos Galvão.

DOAÇÃO DE LEITE E AÇÚCAR AO HOSPITAL CAIRBAR SCHUTEL
No dia 22 de outubro a Comissão de Infância e Juventude da OAB de Arara-

quara representada pela Advogada Drª Raquel de Paula e o Presidente da OAB de 
Araraquara Tiago Romano foram até o Hospital Cairbar Schutel entregar as doações 
recebidas de leite e açúcar.

A OAB de Araraquara reitera a importância das doações de alimentos que podem 
ser feitas nas Casas da Advocacia e Cidadania I e II.
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No dia 06 de novembro a Comissão de Esporte e Lazer da 
OAB de Araraquara realizou um amistoso de futebol e após 

um churrasco de confraternização entre os presentes
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TERCEIRA REUNIÃO ENTRE OAB DE 
ARARAQUARA, DEFENSORIA PÚBLICA E 
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA: CONVÊNIO 

DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MUNICIPAL E 
MELHORIAS NO CONVÊNIO ESTADUAL.

Na tarde da sexta-feira (05/11) 
o Presidente Tiago Romano esteve 
reunido com o Drº Gustavo Minatel, 
Subdefensor Público-Geral da De-
fensoria Pública do Estado de São 
Paulo; Drª Bruna Simões, Assessora 
Jurídica da Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo; a Drª Amanda 
Vizona, Secretária Municipal de 
Direitos Humanos e Participação 
Popular, o Drº Matheus Raddi, Co-
ordenador da Unidade Regional de 
Araraquara da Defensoria Pública;  
o Drº Thiago Zbeidi Crescenzio, 
Vice-presidente da Comissão de 
Combate ao Exercício Ilegal da 
Profissão e o Danilo Hamilton Alécio 
da Silva, Coordenador de Articulação 
Governamental; Renato Ribeiro, 
Coordenador de  Direitos Humanos 
e Drº Rodrigo Cutiggi, Procurador-
Geral do Município  de Araraquara, 
para tratar de convênio entre a OAB 

de Araraquara e o Município para 
atendimento de cidadãos hipossu-
ficientes.

O foco é abranger situações não 
atendidas pela Defensoria Pública, 
como, por exemplo, a nomeação de 
assistente de acusação nos casos 
envolvendo violência doméstica 
(violência contra a mulher em geral), 
racismo, homofobia, discriminação 

contra idoso etc.
Na ocasião também o Presidente 

Tiago Romano, solicitou melhorias no 
Convênio estadual da OAB com a 
Defensoria, tais como: pontualidade 
no pagamento, a revisão da tabela 
de valores pagos, valorização da Ad-
vocacia, a situação do (a) Advogado 
(a) inadimplente perante o convênio 
dentre outros pedidos.

QUARTA REUNIÃO ENTRE OAB 
DE ARARAQUARA, DEFENSORIA 

PÚBLICA E MUNICÍPIO DE 
ARARAQUARA: CONVÊNIO 

DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
MUNICIPAL E MELHORIAS NO 

CONVÊNIO ESTADUAL

Na tarde da quinta-feira 
(11/11) o Presidente Tiago 
Romano esteve reunido com 
o Drº Gustavo Minatel, Sub-
defensor Público-Geral da 
Defensoria Pública do Estado 
de São Paulo; a Drª Amanda 
Vizona, Secretária Munici-
pal de Direitos Humanos e 
Participação Popular; o Drº 
Matheus Raddi, Coordena-
dor da Unidade Regional de 
Araraquara da Defensoria 
Pública e o Colaborador da 
OAB de Araraquara, Srº Val-
ter Ferreira Júnior, para tratar 
de convênio entre a OAB 
de Araraquara, Defensoria 
Pública e o Município de 
Araraquara para atendimento 

de cidadãos hipossuficientes.
O foco é abranger situa-

ções até então não atendidas 
pela Defensoria Pública, 
como, por exemplo, a nomea-
ção de assistente de acusação 
nos casos envolvendo vio-
lência doméstica (violência 
contra a mulher em geral), 
racismo, homofobia, discri-
minação contra idoso etc.

Na ocasião também o 
Presidente Tiago Romano e 
o Colaborador Valter Ferreira 
alinharam rotinas de trabalho 
entre a Defensoria Pública de 
Araraquara e a OAB de Ara-
raquara, tanto no atendimento 
da Advocacia junto ao Órgão 
como dos cidadãos.
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50ª Semana Jurídica da Uniara “Drª Berenice 
Giannella” e o 1º Congresso Internacional de 

Direito e Gestão de Conflitos.

Na noite de 18 de outubro tivemos a abertura da 50ª Semana Jurí-
dica da Uniara “Drª Berenice Giannella” e o 1º Congresso Internacional 
de Direito e Gestão de Conflitos. Estiveram presentes na mesa virtual: 
Coordenador do Curso de Direito da Uniara, Professor Drº Fernando 
Passos; Coordenador dos Projetos de Extensão do Curso de Direito, 
Professor Drº Fernando Rugno; Coordenador do Mestrado Profissional 
em Direito da Uniara, Professor Drº Edmundo Oliveira; Coordenador Ad-
junto do Mestrado em Direito da Uniara, Professor Drº Ricardo Bonotto; 
Presidente do Diretório Acadêmico da Uniara, Aluna Emanuella Fuzaro; 
Presidente da OAB de Araraquara, Drº Tiago Romano e Homenageada 
da Semana, Drª Berenice Giannella.

Logo em seguida tivemos a palestra de abertura que foi sobre o 
tema “Estado e Cidadania: ações, Políticas e Programas para Promoção 
da Dignidade Humana”. Os expositores foram a Professora Drª Berenice 
Giannella e o Professor Drº Maurício Ramires e a Moderadora a Drª 
Maria Fernanda Jacob.

No dia 19 de outubro o Presidente da OAB de Araraquara, Drº 
Tiago Romano participou juntamente com o Coordenador do Curso de 
Direito da Uniara, Drº Fernando Passos; o Coordenador de Projetos de 
Extensão da Uniara, Drº Fernando Rugno e a Alunas da Graduação, 
Emanuella Fuzaro da segunda palestra da 50ª Semana Jurídica da 
Uniara. Tema: Ambiente de Negócios e a Gestão de Empreendimentos: 
Perspectivas e Desafios da Contemporaneidade. Conferencistas: Drº 
André Luiz Santa Cruz Ramos, Drª Anne Caroline Nascimento da Silva 
e Drº Saulo Michiles. Moderador: Ubiratan Bagas Dos Reis. A OAB de 
Araraquara é apoiadora do evento.

No dia 21 de outubro o Presidente da OAB de Araraquara, Drº 
Tiago Romano participou juntamente com o Coordenador do Curso de 
Direito da Uniara, Drº Fernando Passos; o Coordenador de Projetos de 
Extensão da Uniara, Drº Fernando Rugno e o Aluno da Graduação, João 
Gabriel da quarta palestra da 50ª Semana Jurídica da Uniara. Tema: 
Representatividade feminina e relações de poder. Conferencistas: Drª 
Aline Ouriques Freire Fernandes, Drª Mariana Dionísio de Andrade e 
Drª Beathriz Garcia Candido Florêncio. Moderadora: Dra Silvia Helena 
Emídio Vasconcellos.

O Presidente da OAB de Araraquara, Drº Tiago Romano participou 
no sábado do encerrando a 50ª Semana Jurídica da Uniara “Drª Be-
renice Giannella” e o 1º Congresso Internacional de Direito e Gestão 
de Conflitos. Tivemos a palestra: “Cybersegurança e o Direito do Mar”, 
com o expositor Drº Armando Marques Guedes, debatedora Drª Eliane 
M. Octaviano Martins e Moderadoras Drªs Júlia Schütz Veiga e Mariana 
Passos Beraldo. Estiveram presentes na mesa virtual: Coordenador 
do Curso de Direito da Uniara, Professor Drº Fernando Passos; Coor-
denador dos Projetos de Extensão do Curso de Direito, Professor Drº 
Fernando Rugno; Coordenador do Mestrado Profissional em Direito 
da Uniara, Professor Drº Edmundo Oliveira, Coordenador Adjunto do 
Mestrado em Direito da Uniara, Professor Drº Ricardo Bonotto, a Presi-
dente do Diretório Acadêmico, Aluna Emanuelle Fuzaro e a Professora 
do Mestrado, Drª Jamile Gonçalves.

Durante a semana também houve homenagem póstuma ao Aluno 
e Advogado Marcelo Nogueira, estando presentes sua esposa, irmã 
e filha.

 No final do painel foi realizado o lançamento do Livro Estudos 
Avançados em Direito – Homenagem ao Professor Antônio Carlos 
de Mello Franco, estiveram presentes a Esposa e Filho do saudoso 
Advogado e sua Filha a Advogada Drª Frany de Melo Franco.

O Presidente Tiago Romano orientou o Aluno do Mestrado da 
Uniara Danilo Serafim e o Aluno Felipe José Maurício de Oliveira 
escrevendo um capítulo do livro os 03 em coautoria com o tema: “O 
Conflito Civil e o Projeto OAB Concilia”.

O Presidente Tiago Romano teve a honra de fazer uma homenagem 
ao saudoso Advogado Antônio Carlos de Mello Franco e ao Advogado 
Marcelo Nogueira em nome da Advocacia:

 No dia 20 de outubro o Presidente da OAB de Araraquara, Drº 
Tiago Romano participou juntamente com o Coordenador do Curso de 
Direito da Uniara, Drº Fernando Passos; o Coordenador de Projetos 
de Extensão da Uniara, Drº Fernando Rugno e a Aluna da Graduação, 
Emanuella Fuzaro da terceira palestra da 50ª Semana Jurídica da 
Uniara. Tema: Desafios à Implementação da LGPD – Adequações 
Necessárias À Prevenção de Conflitos. Conferencistas: Drª Juliana 
Domingues, Drª Alexandra Lopes e Drª Viviane Salomão. Moderador: 
Drº Welington José Pinto de Souza e Silva. A OAB de Araraquara é 
apoiadora do evento.
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Entrega das doações 
recebidas para a Campanha 

de Dia das Crianças
Na manhã do dia 08 de 

Outubro a Diretoria da 5° 
Subseção da OAB e a Comis-
são da Infância  e Juventude 
da Subseção, presidida pela 
Dra. Maria Antônia, entre-
garam as doações  recebidas 
para a Campanha de Dia das 
Crianças. 

Os itens (brinquedos e li-
tros de leite) foram entregues 
para a Instituição Lar Escola  
Rita Maria de Jesus.

Participaram da entrega 
o presidente da 5° Subseção, 
Dr. Tiago Romano, o Di-
retor-Tesoureiro Dr. Felipe 
Oliveira e o presidente da 

Subcomissão de Prerrogati-
vas - Área Penal, Dr. Cairo 
Rigoldi.

A Subseção agradece a to-
dos e todas que participaram 
da campanha.

Subcomissão da Lei 
Geral de Proteção de 
Dados - LGPD - da 5° 
Subseção da OAB/SP

Na tarde de hoje foi nomeada pela 
Diretoria a Subcomissão da Lei Geral 
de Proteção de Dados - LGPD - da 5° 
Subseção da OAB/SP.

A Subcomissão é vinculada à Co-
missão de Compliance, presidida pelo 
Dr. Guilherme Loria Leoni.

Integrantes:
Presidente: Dra. Marilia Rodrigues 

Mazzola

Vice-Presidente: Dra. Giovanna 
Aere Alves

Membros efetivos: Dr. Luiz Felipe 
dos Santos Maciel e Dr. Paulo Cesar 
Vieira Junior.

A OAB agradece aos advogados 
e advogadas pela dedicação de seus 
tempos e transmissão de conhecimentos 
em prol da classe.

Reunião de trabalho entre OAB 
de Araraquara e o 13º Batalhão 

da PM de Araraquara

No dia 08 de outubro o Presidente 
da OAB de Araraquara, Drº Tiago Ro-
mano, juntamente com o Presidente da 
Subcomissão de Direitos e Prerrogati-
vas - Área Penal da 5ª Subseção da 
OAB de Araraquara, Drº Cairo Rigoldi, 
estiveram na sede do 13º Batalhão de 
Polícia Militar com sede em Araraquara 

para reunião com o Comandante do 
Batalhão, o Tenente Coronel Luiz Sér-
gio Mussolini Filho e o Major Richard 
Severino. Dentre os assuntos da pauta: 
o estreitamento das atividades das 
Instituições, rotinas diárias do trabalho 
da PM e da Advocacia, parcerias de 
trabalho etc.

LIVE: Maus-tratos contra animais
Prática aplicada

No dia 06 de outubro tivemos a primeira palestra sobre 
direito animal (comemoração a defesa e proteção animal no mês 
de outubro) a palestrante foi a Dra. Maria José V.C. Cunha que 

trouxe o tema: Maus-tratos contra animais - prática aplicada. A 
palestra foi uma realização da Comissão de Proteção e Defesa 
Animal OAB Araraquara e 5ª Subseção OAB Araraquara:

SEGUNDA PALESTRA DE DIREITOS ANIMAIS DA OAB 
DE ARARAQUARA

Na data de hoje tivemos a segunda palestra organizada pela 
Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB de Araraquara 
em comemoração ao mês de proteção e defesa dos direitos 

dos animais. A palestrante foi a Professora Carolina Amorim 
que abordou o tema “animais sujeitos de direitos”.

Estiveram presentes o Presidente da OAB Tiago Romano e 
representando a Comissão as Advogadas Carol Galvão, Michel-
le Patreze, Isabella Veiga, Fernanda Sedenho, Cláudia Piazza.

A Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB Araraquara, 
por meio das advogadas Carolina de Mattos Galvão (Coordenadora 
do Bem-estar animal e presidente da CPDA) e Michelle Adorni 
Patreze (Vice-presidente CPDA) estiveram presentes hoje na 
Audiência Pública promovida pela Câmara Municipal por meio dos 
vereadores Fabi Virgilio, Luna Meyer e Emanoel Sponton que altera 

Política Municipal de proteção dos Animais instituindo o protocolo 
CED (captura, esteriliza e devolve) para animais errantes e diminui o 
prazo de retirada pelo tutor de animais de grande porte resgatados 
pela Coordenadoria de Bem-estar Animal. 

Mais um avanço nas políticas públicas voltadas à proteção 
animal do município.
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ELEIÇÕES OAB 2021
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Rua São Bento, 1441
(16) 3010-1888

Roupas Importadas e Nacionais  
para crianças de 0 a 16 anos
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Modernização dos computadores disponíveis 
para uso da Advocacia (salas de apoio Fóruns 

Estadual, Federal e Trabalhista)
A Diretoria da 5° Sub-

seção informa que vem 
procedendo a moderni-
zação dos computadores 
disponíveis para uso da 
Advocacia (salas de apoio 
Fóruns Estadual, Federal e 
Trabalhista).

Os teclados das máquinas 
estão sendo trocados, por 
força do tempo de uso dos 
antigos. Também está sendo 
procedida a substituição dos 

HDs (discos rígidos) dos 
computadores por SSDs (So-
lid State Drives).

O SSD tem capacidade 
de gravação e leitura de in-
formações dezenas de vezes 
maiores do que as velocida-
des dos HDs.

Deste modo, a velocidade 
das máquinas é exponen-
cialmente aumentada, carre-
gando arquivos e páginas de 
forma muito mais rápida. 

A substituição apresenta o 
melhor custo/benefício para a 
advocacia. Ao invés de subs-
tituir as máquinas por novos 
e mais caros computadores, a 
instalação de SSD retira um 
gargalo do processamento de 
dados, permitindo que as má-
quinas tenham desempenho 
semelhante à computadores 
mais novos e tecnológicos, 
apenas com a substituição 
do disco.

A Diretoria da 5° Subseção da OAB/
SP em parceria com a We Can 

Change iniciou uma campanha de 
arrecadação de alimentos e produtos 
de higiene para doação em prol de 

famílias carentes da região:

Para fomentar a parti-
cipação, cada doador que 
colaborar com pelo menos 
3kg de alimentos ganhará um 
livro autografado e de autoria 
da Prof. Dra. Sara Correa 
Fattori.

Estiveram presentes na 
sede da OAB para o ato de 
lançamento a colaboradora 
da WCC Yeda Cazzoni, a 
advogada Dra. Maria Lúcia 
Dupas, a juíza de direito Dra. 
Ana Cláudia Habice Kock, 
a advogada Dra. Sara Cor-
rea Fattori, a promotora de 
justiça Dra. Noemi Correa, 
o Presidente Tiago Romano 

e o Tesoureiro Felipe José 
Maurício de Oliveira.

As doações devem ser dei-
xadas na Casa da Advocacia 
e Cidadania da OAB, situada 
na Rua Voluntário da Pátria, 
1907, onde serão retirados os 
livros imediatamente no ato 
da doação.

A OAB DE ARARAQUARA E A DELEGACIA SECCIONAL DE 
POLÍCIA CIVIL, CONFOME NOTICIADO INFORMAM OS 
E-MAILS DAS DELEGACIAS EM ARARAQUARA PARA A 

PARCERIA DE TRABALHO

Pedimos que as solicitações 
sejam encaminhadas com o maior 
número de dados possíveis para 
maior agilidade na resposta e que 
possua a identificação comple-
ta do Advogado (a) solicitante 
(nome completo e OAB).
 DDM DE ARARAQUARA:
ddm.araraquara@policiacivil.
sp.gov.br
meirilene.rodrigues@policiacivil.
sp.gov.br
 DISE DE ARARARQUARA:
gustavo.maio@policiacivil.sp.
gov.br
dise.araraquara@policiacivil.
sp.gov.br
 DIG DE ARARAQUARA:
dig.araraquara@policiacivil.sp.
gov.br
lisandro.kitamura@policiacivil.
sp.gov.br
 1º E 3º DISTRITOS POLICIAIS:

dp01.araraquara@policiacivil.
sp.gov.br
dp03.araraquara@policiacivil.
sp.gov.br
 2º E 4º DISTRITOS POLICIAIS:
marcelo.borghi@policiacivil.
sp.gov.br
geriel.ri@policiacivil.sp.gov.br

Rememorando: Na tarde do 
dia 16 de setembro a Diretoria da 
OAB de Araraquara, representada 
pelo Presidente Drº Tiago Roma-
no e Tesoureiro Drº Felipe Olivei-
ra, juntamente do Presidente da 
Subcomissão de Direitos e Prerro-
gativas – Área Penal da OAB de 
Araraquara Drº Cairo Rigoldi, se 
reuniu com o Delegado Seccional 
da Polícia Civil de Araraquara Drº 
Fernando Giaretta e o Delegado 
Drº Luis Carlos Agudo.

A pauta da reunião foi o en-
trelaçamento e desenvolvimento 

de rotinas de trabalho entre as 02 
instituições para facilitar e agilizar 
o atendimento da Advocacia junto 
às Delegacias da cidade, facilitan-
do procedimentos e atendimentos.

Ficou ajustado que sem pre-
juízo dos atendimentos normais e 
cotidianos, caso o (a) Advogado (a) 
desejar, poderá enviar e-mail para as 
Delegacias de Araraquara e agendar 
horário para atendimento, sem ter 
que se deslocar aleatoriamente às 
Delegacias. Além disso, também 
foi ajustado a possibilidade de envio 
de e-mail para as Delegacias, para 
solicitar o número dos processos 
ou inquéritos, facilitando a rotina, 
bem como otimizando tempo tanto 
para a Advocacia quanto para a 
Delegacia de Polícia.

Com a parceria de trabalho 
haverá otimização e praticidade 
nas atividades da Advocacia.
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Presidente da OAB de Araraquara Tiago Romano participa de 
reunião geral da Escola Superior da Advocacia (ESA)

O Presidente da OAB de 
Araraquara Tiago Romano no 
dia 15 de setembro participou 
a convite da Diretoria da Es-
cola Superior da Advocacia 

(ESA), representada pelo seu 
Diretor Drº Fernando Capano 
e Diretora Drª Letícia de Ol-
iveira Catani de reunião geral 
entre a Diretoria, Conselho 

Curador e Coordenadores 
Regionais da ESA. A reunião 
teve como finalidade aprimo-
ramentos e melhoramentos 
técnicos e acadêmicos na Es-

cola Superior da Advocacia, 
principalmente nos Núcleos 
Regionais como é o caso de 
Araraquara, onde a Subseção 
de Araraquara conta com um 

Núcleo Regional instalado 
na Casa da Advocacia e Ci-
dadania I, que é coordenado 
pela Advogada Drª Cristiane 
Beltrame:

2º Simpósio da Comissão da Jovem Advocacia

Na noite de 30 de agosto tivemos a abertura do 2º Simpósio da Jo-
vem Advocacia com a 1ª palestra ministrada pelo Professor Drº  Rogério 
Cury, intitulada Novas teses em direito e processo penal:

Na noite de 22 de setembro tivemos a quarta palestra do 2º Simpó-
sio da Comissão da Jovem Advocacia. O palestrante foi o Professor 
André Paes que dissertou sobre “A nova advocacia trabalhista”:

E na noite do dia 28 de setembro tivemos o encerramento do 2º 
Simpósio da Jovem Advocacia, com a 5a palestra intitulada “Plane-
jamento Matrimonial”. A palestrante foi a professora Camila Masera:

Na noite do dia 14 de setembro tivemos a 3° palestra do 2° SIMPÓ-
SIO DA COMISSÃO DA JOVEM ADVOCACIA DE ARARAQUARA. O 
tema foi “Pilares do posicionamento digital da Advocacia”. A exposição 
ficou a cargo da Professora Isabela Oliveira:

Na noite de 08 de setembro de 2021 foi realizada a segunda 
palestra do 2° Simpósio da Comissão da Jovem Advocacia da 5° 
Subseção da OAB/SP.

O tema ``Advocacia 5.0 e Desafios da Atualidade`` foi explorado 
pela palestrante Dra. Camila Soares.

Participaram da mesa virtual o Presidente da 5° Subseção da OAB, 
Dr. Tiago Romano, o Diretor-Tesoureiro, Dr. Felipe Oliveira, a presidente 
da Comissão da Jovem Advocacia, Dra. Vanessa João, as represen-
tantes da mesma comissão, Dra. Juliana Toledo e Marina Biscaro e o 
Presidente da Comissão de Compliance, Dr. Guilherme Leoni.

A Comissão da Jovem Advocacia da OAB de Araraquara informa 
que se encontra na página oficial da Comissão o novo artigo, intitu-
lado “É possível pleitear indenização após chip clonado de golpe no 
whatsapp?” de autoria da Advogada Drª Daniela Souza. Disponível 
em : https://www.facebook.com/cjaoabararaquara

Reunião de trabalho entre OAB de Arara-
quara e Penitenciária de Araraquara.

No dia 18 de outubro o Presidente da OAB de Araraquara Drº 
Tiago Romano esteve reunido com o Diretor da Penitenciária de Ara-
raquara, Drº Rodrigo Redivo tratando de melhorias no atendimento 
da Advocacia junto a Penitenciária de Araraquara:
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No dia 05 de outubro a Diretoria da OAB de Araraquara 
juntamente com a Comissão da Jovem Advocacia 

realizou Solenidade de Entrega de Carteiras aos novos 
Advogados, Advogadas, Estagiário e Estagiária:

Participaram do evento: o Presidente da OAB de Araraquara, Tiago Romano; a Vice-Presidente da OAB de Araraquara, Drª Clara Maria Rinaldi de Alva-
renga; o Secretário-Geral da OAB de Araraquara, Drº Lincoln José Guidolin; o Diretor-Tesoureiro da OAB de Araraquara, Drº Felipe José Maurício de Oli-

veira; a Secretária da Comissão da Jovem Advocacia, Drª Rafaela Milani e os Membros da Comissão da Jovem Advocacia, a Advogada Drª Juliana Toledo e o 
Advogado Walle Camargo. Parabenizamos e desejamos boas-vindas aos seguintes Advogados e Advogadas, Estagiário e Estagiária:
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O seu melhor almoço de domingo !

No dia 17 de outubro a Comissão de Exa-
me de Ordem da OAB de Araraquara, organi-
zou mais um exame de admissão aos quadros 
da Advocacia na cidade de Araraquara. Foi a 
1° fase do XXXIII Exame de Ordem Unificado.

A organização do exame foi um sucesso. 
A Diretoria da OAB de Araraquara agradece 
os valorosos Advogados e Advogadas e 
voluntários que colaboraram para o exame 
ocorrer a contento.

Na foto o Presidente da OAB de Araraqua-
ra Tiago Romano, o Advogado Tiago Zbeidi 
Crescenzio e a Advogada Nayara Moraes.

OAB de Araraquara 
organizou mais um exame 
de ordem neste domingo

Presidente da OAB de Araraquara Tiago Romano participou da 
formatura do Curso de Direito da Uniara na noite do dia 25/11. 

Turmas de 2020 e 2021.
O Presidente Tiago Romano recebeu homenagem dos formandos
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REUNIÃO ENTRE OAB DE ARARAQUARA 
E CORREGEDORIA DA JUSTIÇA FEDERAL

No dia 28 de outubro o Presidente 
Drº Tiago Romano esteve reunido com 
o Juiz Auxiliar da Corregedoria Drº 
Paulo Ricardo Arena Filho, tratando de 
assuntos de interesse da Advocacia e 
da Cidadania:

I. Foi discutido a possibilidade de 
parceria para digitalização total do acervo 
físico da Subseção Judiciária Federal 
de Araraquara, facilitando o dia a dia da 
Advocacia.

II. Além disso, as Instituições estão 
divulgando o Balcão Virtual do TRF3 para 
uma maior utilização.

III. As Instituições estão divulgando 
igualmente o  SEEU - Sistema Eletrônico de 
Execução Unificado ainda pouco utilizado 
e que serve para agilizar o andamento das 
execuções criminais federais. O Juiz Corre-
gedor pedirá ao setor técnico a simplificação 
do Sistema no site do TRF3 para facilitação 
do cadastro e acesso.

Acesse, conheça e utilize o balcão 
virtual pelo link: https://www.jfsp.jus.br/
balcao-virtual

Acesse, conheça e utilize o SEEU 
- Sistema Eletrônico de Execução Unifi-
cado: https://www.jfsp.jus.br/seeu

CORREIÇÕES ORDINÁRIAS 
NAS VARAS, CEJUSC E 

DIVISÃO DE EXECUÇÕES 
DO TRABALHO DE 

ARARAQUARA

No dia 20 de setembro a 
OAB de Araraquara, parti-
cipou da Correição das 03 
Varas, CEJUSC e Divisão 
de Execuções do Trabalho 
de Araraquara. A Diretoria 
esteve representada pelo 
Presidente Drº Tiago Roma-
no e pelo Presidente da Co-
missão de Relacionamen-
to da OAB de Araraquara 
com a Justiça do Trabalho 
de Araraquara, Drº Yuri 
Tramontano. Por ocasião 
de suas manifestações fo-
ram apresentados os pleitos 
em defesa da Advocacia e 
da cidadania à Desembar-
gadora Corregedora ANA 
PAULA PELLEGRINA 

LOCKMANN. O principal 
pleito foi a retomada das 
audiências presenciais.

A correição perdurará  até 
o dia  21, sendo certo que a 
Advocacia poderá manifes-
tar-se particularmente através 
de e-mail à Vara, solicitar au-
diência ou ainda encaminhar 
seu pleito até a Subseção da 
OAB de Araraquara (arara-
quara@oabsp.org.br) ocasião 
em que a Comissão e a Dire-
toria poderão intermediar a 
pauta suscitada.

O edital já anteriormente 
divulgado para conhecimento 
segue em anexo, novamente.

OAB DE ARARAQUA-
RA

UNIDADE REGIONAL DA CAASP 
PARTICIPARÁ DA CAMPANHA DE 
SAÚDE DA ADVOGADA DE 2021
1. Público Alvo: Advogadas, Estagiárias, Dependentes de Advogados (as) e 

Estagiários (as) (esposas e filhas acima de 18 anos) e  Viúvas de Advogados (as).
obs.: Todas as dependentes deverão estar cadastradas junto à CAASP, dentro 

dos critérios já estabelecidos.

2. Serviços Realizados: Os serviços realizados são liberados de acordo com a 
faixa etária, conforme tabela abaixo:

 
Faixa Etária  Exames Liberados
Até 40 anos  Consulta Ginecológica + Papanicolaou + Colposcopia
Entre 41 e 54 anos Consulta Ginecológica + Papanicolaou + Colposcopia  

   + Mamografia
Acima de 55 anos Consulta Ginecológica + Papanicolaou + Colposcopia  

   + Mamografia
   + Densitometria Óssea

 Exames Complemen-
tares para qualquer ida-
de, somente com a soli-
citação médica: 

Vulvoscopia
Biópsia de Vulva
Biópsia de Vagina
Biópsia do Colo Uterino
Anátomo Patológico
USG Mamas
USG Pélvica Ginecológica
USG Pélvica Transvaginal
Criocauterização do Colo Uterino
Eletrocoagulação do Colo Uterino

3. Profissionais credenciados em 
Araraquara: Contaremos com a partici-
pação dos seguintes profissionais para 
a realização da Campanha de Saúde da 
Advogada 2021: Ginecologista DrªLu-
ciana Mattar, Laboratório IPC e Clinica 
Inthera

 
4. Período: De 04 de outubro a 03 

de dezembro de 2021.

 5. Valores: A CAASP oferecerá 
gratuitamente a consulta à Advogada, 
e subsidiará em 50% às dependen-
tes. Quanto aos exames, 50% de 
subsídio para os exames regulares 
e 30% para os exames complemen-
tares.

 
 Maiores informações:
 
 Érica de Castro Celli 
Araraquara
Tel: (16) 3331-1777
 



15Novembro de 2021 OAB ARARAQUARA

PROJETO JORNADA DO ESTAGIÁRIO

PRIMEIRA AULA DO PROJETO JORNADA DO ESTAGIÁRIO 
Na manhã do dia 11 de 

setembro de 2021, a Diretoria 
da 5° Subseção da OAB/SP 
e a sua respectiva Comissão 

da OAB Vai à Universidade 
ministraram a primeira aula 
da JORNADA DO ESTA-
GIÁRIO.

O projeto visa capacitar 
estudantes de Direito para o 
início na Advocacia.

O evento está sendo realizado 

de forma híbrida, com alguns 
estudantes no auditório da OAB 
Araraquara e vários outros acom-
panhando com transmissão ao 

vivo via plataforma Zoom.
A primeira aula foi minis-

trada pelo Dr. George e Dra. 
Maria Antônia.

SEGUNDA AULA 
DO PROJETO JOR-
NADA DO ESTAGI-
ÁRIO 

Na manhã do dia 25 de setembro 
de 2021, a Comissão da OAB Vai à 
Universidade ministrou a segunda aula 
da JORNADA DO ESTAGIÁRIO.

O projeto visa capacitar estudantes 
de Direito para o início na Advocacia.

O evento está sendo realizado de 
forma híbrida, com alguns estudantes 
no auditório da OAB Araraquara e vários 
outros acompanhando com transmissão 
ao vivo via plataforma Zoom.

A segunda aula foi ministrada pelas 
Advogadas Maria Antônia Alves e Ana 
Carolina Oliveira Gomide

TERCEIRA AULA 
DO PROJETO JORNA-
DA DO ESTAGIÁRIO 

Na manhã do dia 02 de OU-
TUBRO de 2021, a Comissão da 
OAB Vai à Universidade minis-
trou a segunda aula da JORNA-
DA DO ESTAGIÁRIO.

O projeto visa capacitar es-
tudantes de Direito para o início 
na Advocacia.

O evento está sendo rea-
lizado de forma híbrida, com 
alguns estudantes no auditório 
da OAB Araraquara e vários 
outros acompanhando com 
transmissão ao vivo via plata-
forma Zoom.

A terceira aula foi minis-
trada pelos Advogados Renato 
Montans e Lucas Varela e pela 
Advogada Giulia Negrini.

ÚLTIMA AULA DA JORNADA DO ESTAGIÁRIO DA OAB DE 
ARARAQUARA:

No dia 09 de outubro finalizamos a Jornada do Estagiário com uma aula ministrada 
pelos Professores André Paes e Maria Júlia Pagotto: 

Parabéns a valorosa Comissão da OAB vai à Universidade pela dedicação e 
competência e por acreditar na formação e oportunidade aos alunos e alunas.
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NOVEMBRO AZUL: UNIDADE REGIONAL 
DA CAASP DE ARARAQUARA PARTICIPOU 
DA CAMPANHA DE RASTREAMENTO DE 

CÂNCER DE PRÓSTATA 2021.

MÊS DE NOVEMBRO – A LUTA DE 
ZUMBI DOS PALMARES CONTINUA 

SENDO A NOSSA LUTA
Mês de Novembro, considerado o 

mês da Consciência Negra em razão do 
Dia Nacional de Zumbi e da Consciência 
Negra, instituído nacionalmente pela Lei 
Federal 12.519/11. 

A data escolhida remete à data da 
morte de Zumbi dos Palmares, um dos 
maiores líderes negros do Brasil que lutou 
contra o sistema escravista e pela libertação 
de muitos negros escravizados no país. 

O abismo socioeconômico existente 
hoje entre pessoas negras e não negras 
é consequência de um sistema político e 
social sustentado por muitos anos pelos 
pilares da segregação, do racismo e da 

exclusão das pessoas negras que foram 
afastadas de suas terras de origem, de 
suas famílias, de sua cultura e ancestra-
lidade para serem explorados em outro 
continente. 

Estamos há 133 anos da abolição da 
escravatura e, em comparação aos 500 
anos de sistema escravista e explorador, 
ainda precisamos avançar muito no tra-
balho de combate ao racismo e combate 
às desigualdades. 

A luta de Zumbi dos Palmares 
continua sendo nossa. Nós queremos 
respeito, cumprimento da lei e igualdade 
de oportunidades para todos. 

JOVEM ADVOCACIA

ARTIGO DA COMISSÃO DA JOVEM ADVOCACIA:
Mais um excelente artigo da Comissão da Jovem Advo-

cacia. De autoria da Advogada Juliana Toledo, sobre o tema 
“A prisão civil de devedores de pensão alimentícia durante 
a pandemia”. O artigo pode ser lido na página da Comissão 
no Facebook e Instagram. 

12° episódio do projeto JURIDICANDO COM A CJA
Vídeo de Maria Beatriz Haddad
Tema: Você sabe quais são as prerrogativas dos advo-

gados e advogadas - Parte 03
O vídeo pode ser assistido em: https://www.facebook.

com/cjaoabararaquara/videos/911464559745310

13° episódio do projeto JURIDICANDO COM A COMIS-
SÃO DA JOVEM ADVOCACIA

Tema: Você sabe quais são as prerrogativas dos advo-
gados e advogadas - Parte 04 Autora: Drª Marina Biscaro

O vídeo pode ser assistido em : https://www.facebook.
com/cjaoabararaquara/videos/1032590650861359

ARTIGO DA COMISSÃO DA JOVEM ADVOCACIA:
Mais um excelente artigo da Comissão da Jovem Advocacia. De 

autoria do Advogado Henrique Milani, sobre o tema “O DANO ESTÉ-
TICO E A RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR”. O artigo pode 
ser lido na página da Comissão no  facebook: https://www.facebook.com/
cjaoabararaquara/photos/a.1034139803712264/1365838770542364

OAB DE ARARAQUARA PARTICIPA DA 2ª EDIÇÃO 
ANUAL DO CURSO VIRTUAL DE PREPARAÇÃO DE 

CANDIDATOS (AS) PARA ADOÇÃO.

A OAB de Araraquara mais 
uma vez participou do Curso 
Virtual de Preparação de Can-
didatos (as) para Adoção pro-
movido pelo Juiz de Direito, Drº 
Marco Aurélio Bortolin, Titular da  
Vara de Infância e Juventude da 
Comarca de Araraquara (SP).

No dia 03 de novembro o Pre-
sidente da OAB de Araraquara, Drº 

Tiago Romano e a Vice-presidente 
da Comissão de Infância e Juven-
tude da Subseção de Araraquara, 
Drª  Rafaela Milani, fizeram live a 
respeito do Estatuto da Criança 
e do Adolescente e do papel da 
Advocacia na adoção.

Essa é a terceira participa-
ção da OAB de Araraquara nas 
edições do Curso:

Prezados,
É com grande satisfação que recebemos hoje 

notícias do protocolo, dia 11 último, junto à Justiça 
Federal, da Ação Civil Pública contra a Fazenda Es-
tadual, visando a cobrança de verbas suplementares 
àquelas já resgatadas junto à Carteira Previdenciária 
dos Advogados de São Paulo.

A ação foi distribuída à 24a. Vara Cível, sob número 
5032397-06.2021.4.03.6100

e o valor pleiteado, de R$ 352.000.000,00, se 
somado a aquele objeto do Mandado de Segurança 
em que se discute a incidência de IR sobre os resgates 
já efetuados, em torno de R$150.000.000,00, importa 
montante superior a r$500.000.000,00, em valores 
ajuizados a favor dos advogados “IPESPIANOS”.

Nesse contexto, nós da Comissão de Defesa de 
Direitos Junto ao IPESP da OAB/SP, ficamos imen-
samente gratos pelo apoio recebido da diretoria, por 
meio de seu Presidente CAIO AUGUSTO SILVA DOS 
SANTOS e seu Vice-Presidente, RICARDO LUIZ DE 
TOLEDO SANTOS FILHO, que sempre de forma pronta 
e incondicional atenderam e participaram efetivamente 
nas demandas necessária para materializar nosso 
objetivo maior: 

“A DEFESA INTRANSIGENTE E RESPONSÁVEL 
DOS ADVOGADOS PREJUDICADOS PELO IPESP”

Comissão de Defesa dos 
Direitos junto ao Ipesp: 

ajuizamento de ação 
contra a FESP

Representante 
comercial 
Heitor 
(19) 991978494

Atendimento domiciliar, consultas, 
vacinas,  Ozonioterapia, Acumputura


