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PALAVRA DO PRESIDENTE
As formas de publicidades ilegais: 
enganosa, abusiva e simulada

O Código de Defesa do 
Consumidor prevê a existên-
cia de três modalidades de 
publicidades ilegais, são elas: 
enganosa, abusiva e simulada.

A publicidade enganosa 
se caracteriza por qualquer 
modalidade de informa-
ção ou comunicação de 
caráter publicitário, inteira 
ou parcialmente falsa, ou, 

por qualquer outro modo, 
mesmo por omissão, ca-
paz de induzir em erro o 
consumidor a respeito da 
natureza, características, 
qualidade, quantidade, pro-
priedades, origem, preço 
e quaisquer outros dados 
sobre produtos e serviços. 
A principal característica da 
publicidade enganosa é que 
se o consumidor soubesse 
das reais informações sobre 
as características, preço, 
quantidade, qualidade e 
outros dados do serviço 
ou produto não iria fazer a 
aquisição. Exemplo: vender 
um boneco infantil que na 
publicidade televisiva se 
mexe sozinho, sendo que 
na verdade o produto não 

possuiu essa característica.
A publicidade abusiva 

é caracterizada por uma 
ofensa à própria dignida-
de humana ou a valores 
éticos e sociais comuns a 
sociedade civil. É abusiva, 
dentre outras a publicidade 
discriminatória de qualquer 
natureza, a que incite à vio-
lência, explore o medo ou a 
superstição, se aproveite da 
deficiência de julgamento e 
experiência da criança, des-
respeita valores ambientais, 
ou que seja capaz de induzir 
o consumidor a se compor-
tar de forma prejudicial ou 
perigosa à sua saúde ou 
segurança. Exemplo: discri-
minação do sexo feminino 
em comerciais de bebidas 

alcoólicas para atingir um 
público masculino.

Por fim, temos a publici-
dade simulada que procura 
ocultar o caráter de propa-
ganda de um produto ou 
serviço, mas interfere no 
inconsciente do consumi-
dor, inculcando ao mesmo 
a divulgação do produto 
ou serviço de modo que o 
instiga a consumir. Não é 
permitido que fornecedo-
res de produtos ou serviços 
logrem proveito comercial 
com a ignorância ou erro 
do consumidor, através de 
mensagens subliminares 
ou mascaradas de produ-
tos ou serviços. Em outras 
palavras a publicidade tem 
que ser sempre clara e direta 

ao consumidor com demons-
tração nítida do produto ou 
serviço e suas características. 
Exemplo: oferta de produ-
tos bancários no contexto 
de um capítulo de novela, 
onde se dá ênfase às instala-
ções, serviços, nome e marca 
comercial de determinada 
instituição financeira, logo, 
quando o consumidor preci-
sar de um serviço bancário o 
seu inconsciente o lembrará 
do anúncio que viu na novela.

Em suma a publicidade 
é requisito essencial para 
o comércio e desde que 
feita corretamente beneficia 
empresário e consumidor, 
todavia, práticas ilegais 
devem ser identificadas e 
banidas.

A pedido da OAB SP, TRT15 volta a utilizar cartas registradas
Solicitações levaram em conside-

ração uma série de transtornos ocasio-
nados pelo envio de cartas simples em 
notificações de audiências

As unidades judiciárias do Tribunal 
Regional do Trabalho da 15ª Região 
voltarão a utilizar as cartas registradas 
com aviso de recebimento para as notifi-
cações referentes às audiências iniciais 
e de instrução, no âmbito da Corte, para 
os exercícios de 2021 e 2022.

O retorno dessa modalidade de 
correspondência foi autorizado pela 
Desembargadora Presidente do Tribunal, 
Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, 
após solicitações da Ordem dos Advo-
gados do Brasil Secional São Paulo, por 
meio da Comissão de Relacionamento 
Institucional da OAB SP com o TRT15.

Os pedidos da OAB SP para o retorno 
do uso das cartas registradas pelo TRT5 
em notificações de audiências levaram 
em consideração uma série de transtornos 
ocasionados pelo envio de cartas simples, 
como o adiamento de grande parte de 
audiências pela falta da certeza da inti-
mação, acarretando o prolongamento de 
processos, visto que a falta de confirmação 
efetiva da entrega das notificações judiciais 
impede a aplicação de revelia.

Entre outras considerações, a desem-

bargadora considerou para o retorno das 
cartas registradas o teor da Súmula n.º 16, 
do Tribunal Superior do Trabalho, segundo 
a qual “presume-se recebida a notificação 
48 horas depois de sua regular expedição. 
O seu não recebimento ou a entrega após 
o decurso desse prazo constituem ônus de 
prova do destinatário”.

Segundo o Presidente da Comissão 
de Relacionamento Institucional da 
OAB SP com o TRT15, Paulo Augusto 
Bernardi, “era uma luta antiga da nossa 
Comissão e foi objeto de muita discussão 
com a gestão anterior. Queremos agra-
decer a sensibilidade da presidente Ana 
Amarylis em entender a problemática 
criada com o encaminhamento de sim-
ples cartas e, agora, autorizar o uso de 
cartas registradas”.

Já o Presidente da OAB SP, Caio 
Augusto Silva dos Santos, enalteceu 
o trabalho da Comissão, lembrando 
que esteve pessoalmente no TRT15 
colaborando para o encaminhamento 
dessa importante pauta para a Advocacia 
trabalhista. “Agora, finalmente, temos a 
segurança de que as correspondências 
seguirão como cartas registradas, impe-
dindo prejuízos aos jurisdicionados no 
tocante ao não recebimento de uma cor-
respondência importante de designação 

de um ato judicial”, comemorou Santos.
Entenda o caso
Desde agosto de 2019, a Comissão 

de Relacionamento Institucional da OAB 
SP com o TRT15 tem levado ao Tribunal 
a questão relativa ao encaminhamento de 
citações sem o aviso de recebimento, o 
que gerou a abertura do PROAD nº 13030.

O pedido de retorno das citações 
com aviso de recebimento, entre outras 
inúmeras medidas, foi pauta de reunião 
institucional, que contou com a presença 
do presidente da OAB SP, Caio Augusto 

Silva Santos.
No Ofício GP. 239/2020, enviado 

ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região em setembro de 2020, a Comis-
são também reforçou que o uso de carta 
simples para o envio de notificação postal 
vinha causando prejuízos às partes e à 
Advocacia. “Grande parte das correspon-
dências, especialmente neste período de 
pandemia e restrições, tem chegado com 
atraso no destinatário, em prazo superior 
às 48 horas e, com isso, o advogado e 
o jurisdicionado muitas vezes têm prazo 

insuficiente, inferior ao previsto no artigo 
841, §1°, da CLT, para apresentar con-
testação e providenciar os documentos 
necessários, em detrimento do direito de 
ampla defesa e das prerrogativas dos 
advogados”, registrou.

Mesmo tendo sido antes indeferido 
o pedido, agora o TRT15 pela sua 
nova gestão, através do novo PROAD 
14214/2021, autorizou a utilização de 
cartas registradas com aviso de rece-
bimento para notificações referentes às 
audiências iniciais e de instruções.
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A Diretoria da 5ª Sub-
seção da OAB/SP entrega 
hoje para a Advocacia a 
estruturação da sala de es-
pera de audiências no piso 
superior do Fórum Estadual. 
Esta estruturação se baseou 
na instalação de porta de 
acesso (blindex e fechadura) 
logotipo da OAB identifi-
cando o espaço privativo 
para a Advocacia, instalação 

de persianas e ar-condicio-
nado para conforto térmico 
e bebedouro exclusivo para 
advogados e advogadas. A 
abertura e fechamento da 
sala se dará nos mesmos 
moldes do funcionamento 
da sala de apoio da OAB 
no piso inferior do Fórum. 
O colaborador da Subseção 
abrirá a sala e ao final do 
expediente a fechará.

INAUGURAÇÃO DA SALA DE ESPERA DE AUDIÊNCIAS 
NO FÓRUM ESTADUAL DE ARARAQUARA

Na manhã da sex-
ta-feira o Presidente 

Tiago Romano partici-
pou da Reunião Ordi-

nária do Colégio de 
Presidentes de Subse-
ções do Centro Norte 
Paulista, ajudando a 

resolver os problemas 
enfrentados pela Ad-
vocacia e Cidadania 

da região.
A OAB de Arara-

quara tem assento e 
voz no citado Colégio.

REUNIÃO DO 
COLÉGIO DE 

PRESIDENTES 
DO CENTRO 

NORTE 
PAULISTA
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Na quinta-feira o Vice
-Presidente da Comissão de 
Combate a Discriminação 
Racial da OAB de Arara-
quara, Drº Claudio Claudi-
no  participou da Semana 
Municipal Doutor Luiz 
Gama, instituída pela Lei 
Municipal nº 9.680/2019, 
de autoria da vereadora 
Thainara Faria (PT). A Câ-
mara de Araraquara realizou 
a roda de conversa on-line 
“Encontro de Memórias”. O 
objetivo da Semana foi pro-
mover atividades e fortale-
cer as ações que envolvam 
o combate à discriminação 
étnico racial na sociedade 
e nas instituições. Partici-
param ainda da Reunião a 
Presidente da Comissão Drª 
Nayara Costa e os convida-
dos: Deputado federal Vi-
centinho, Carmelita Maria 
da Silva, Adria Maria Be-
zerra Ferreira, Rosa Maria 
Virgolina da Silva (Doné 
Oyassy) e Kika Silva (Doné 
Kika de Gbessen) 

Comissão de Combate à Discriminação Racial da OAB de 
Araraquara participa da Semana Municipal Doutor Luiz Gama

Estamos muito felizes com 
o avanço da vacinação e reto-
mada das nossas atividades.

Com a abertura da praça 
do DAAE conseguimos voltar 
com o nosso projeto Direito 
de Ler!!!

Muitos livros super interes-
santes para leitura, aproveitem 
o final de semana para presti-
giar a praça e ler no cantinho 
todo preparado para você!

Vamos lembrar das regri-
nhas: leia e devolva! Para levar 
um livro, deixe outro! Cuide 
sempre!

Se quiser doar um livro é só 
deixa-lo dentro da geladeira, 
agradecemos!

Comissão OAB vai à Escola- 5 Subseção Araraquara/SP
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Na manhã do dia 13 de 
Agosto de 2021, a Diretoria da 
5° Subseção empossou mais 
três comissões temáticas, cria-
das para auxiliar a advocacia.

*Comissão da Advocacia 
Senior*, presidida pelo Dr. 
José Luiz Monazzi, Vice-Pre-
sidida pelo Dr. Celso Petroni-
lho de Souza e Membro Dr. 
Marcus Benedicto de Lacerda.

*Comissão de Direito 
Desportivo*, presidida pelo 
Dr. Lucas Comparotto, Vi-
ce-Presidida pelo Dr. João 
Guido Gardini Mendes e 
membro Dr. Miguel Marques 
Francisco.

*Comissão de Coopera-
tivismo*, presidida pelo Dr. 

Eduardo Nogueira Monna-
zzi, Vice-presidida pelo Dr. 
Estevan Venturini Cabau e 
membro Dr. Ricardo Noguei-
ra Monnazzi.

Na ocasião, reiterou for-
malmente a posse anterior-
mente dada aos novos mem-
bros da Comissão de Direitos 
e Prerrogativas.

A Subseção agradece a to-
dos e a todas pelo incansável 
e indispensável trabalho das 
Comissões. 

Tendo em vista o estado 
pandêmico, foi realizada a 
posse de forma reduzida e 
sem a presença de todos os 
membros para evitar aglo-
merações.

Criação e posse de novas Comissões: ADVOCACIA 
SÊNIOR, DIREITO DESPORTIVO e COOPERATIVISMO
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A OAB de Araraquara re-
alizou no dia 31 de julho um 
drive thru para arrecadação 
de agasalho para humanos e 
animais.

O evento foi um sucesso 
total. Milhares de ítens foram 
arrecados.

Finalizado às 13h00 o 
Drive Thru solidário da 5° 
Subseção da OAB/SP.

Milhares de itens foram 
arrecadados e encaminhados 
para doação.

Agradecemos do fundo do 
coração a todas e a todos que 

divulgaram e participaram da 
campanha!!!

Agradecemos também a 
Kombineia, programa que 
também visa auxiliar os ne-
cessitados, pela generosa 
doação realizada.

AGRADECEMOS, POR 
FIM, TODOS E TODAS 
COLEGAS QUE COLABO-
RARAM NO ATO, AUXI-
LIANDO NA ARRECADA-
ÇÃO E ORGANIZAÇÃO. 

Juntos somos mais FOR-
TES!!

OAB DE ARARAQUARA

DRIVE THRU DE AGASALHO E ALIMENTOS PARA 
HUMANOS E ANIMAIS DA OAB DE ARARAQUARA 

ARRECADA MILHARES DE ÍTENS
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Na descentralização dos 
serviços propostos pela atual 
Gestão, a Subseção passou a 
administrar toda a estrutura 
da OAB local, incluindo Es-
cola Superior da Advocacia, 
Unidade Regional da Caasp, 
Tribunal de Ética etc.

Essa administração des-
centralizada deu autonomia 
aos Gestores locais: Pre-
sidente de Subseção e sua 
Diretoria 

Nesta edição da Revista 
da Caasp conta com uma 
entrevista do Presidente da 
OAB de Araraquara que gra-
ças a atuante Diretoria local 
foi destaque na Gestão da 
Unidade Regional da Caasp.

Leia a entrevista do Pre-
sidente Tiago Romano na 
edição n° 45 da Revista Ca-
asp, pags 43/45: https://www.
caasp.org.br/RevistaDigital/
ed45/revisat45.html

O Presidente Tiago Romano 
e sua Diretoria são destaques 

na Gestão da Unidade 
Regional da Caasp

Na tarde do dia 11 de Agos-
to de 2021, Dia da Advocacia 
e, no município de Araraquara, 
Dia de Defesa das Prerrogati-
vas da Advocacia Araraqua-
rense, os advogados e advoga-
das foram homenageados em 
sessão conjunta da Câmara de 
Araraquara e da 5° Subseção 
da OAB/SP.

A advogada escolhida 
para representar a advoca-

cia araraquarense foi a Dra. 
Adriana Galhardo Antoniet-
to, que recebeu a homenagem 
das mãos dos presidentes da 
Casa Legislativa e da OAB 
de Araraquara.

Um feliz dia da Advocacia 
a todas e a todos.

A profissão que lutou, luta 
e sempre lutará pela Justiça e 
pelo Estado Democrático de 
Direito.

SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA MUNICIPAL 
DE DEFESA DAS PRERROGATIVAS E HOMENAGEM A 
ADVOGADA DRA. ADRIANA GALHARDO ANTONIETTO
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A Diretoria da 5° Subse-
ção informa que estão em 
andamento as melhorias da 
estrutura destinada à advo-
cacia no Fórum Estadual de 
Araraquara.

Será totalmente reforma-
da a sala de apoio da OAB 

no local, com instalação de 
novos móveis, com layout e 
equipamentos mais voltados 
para a advocacia digital e 
as necessidades dela decor-
rentes. 

Confira abaixo as fotos do 
projeto:

REVITALIZAÇÃO DA SALA DE APOIO 
DA OAB NO FÓRUM ESTADUAL
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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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A OAB de Araraquara está 
participando do Curso de Formação 

de Guardas Municipais de Araraquara
A OAB de Araraquara fez par-

ceria com a Escola de Governo do 
Município de Araraquara e através da 
colaboração voluntária dos diversos 
membros das Comissões Temáticas 
da Subseção está participando do 
Curso de Formação de Guardas Mu-
nicipais de Araraquara.

Os Advogados e Advogadas estão 
ministrando aulas durante os meses de 
julho a setembro, sem qualquer remune-
ração, para colaborar com a formação dos 
novos Guardas Municipais.

A OAB de Araraquara agradece o 
Secretário Municipal de Cooperação dos 
Assuntos de Segurança Pública, Coronel 
João Alberto Nogueira Júnior e a Diretora 
Geral da Escola de Governo do Município 
de Araraquara, Rafaela Beraldo Modé 
pela confiança depositada nos Advogados 
e Advogadas da OAB de Araraquara.

Os Advogados e Advogadas que es-
tão ministrando as aulas e os temas são:

CAMILA CLAUDINO – tema: DIREI-
TO – SUA CONCEPÇÃO E FUNÇÃO

NICOLAS MENDES – tema: NO-
ÇÕES DE DIREITO PENAL E ESTATUTO 
DO DESARMAMENTO E SUA REGULA-
MENTAÇÃO

CAIRO RIGOLDI – tema: NOÇÕES 
DE PROCESSO PENAL

NATÁLIA FREITAS – tema: A SE-
GURANÇA PÚBLICA NAS CONSTITUI-
ÇÕES FEDERAL E ESTADUAL E NA LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL

MARINA RIBEIRO – tema: NOÇÕES 
DE LEGISLAÇÃO LOCAIS, ESPECÍFI-
CAS AO MUNICÍPIO

TIAGO ROMANO – tema: O PAPEL 
CONSTITUCIONAL DAS GUARDAS 
MUNICIPAIS

ROSANGELA GOMES – tema: CON-

CEPÇÃO DE GUARDA COMUNITÁRIA, 
COM MÉTODOS DE SOLUÇÃO CON-
SENSUAL DE CONFLITOS, MEDIAÇÃO, 
CONCILIAÇÃO, COMUNICAÇÃO NÃO 
VIOLENTA PARA PACIFICAÇÃO SOCIAL

LUCAS VARELA – tema: O PROFIS-
SIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E 
O ABUSO DE AUTORIDADE À LUZ DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAFAELA DOS SANTOS COSTA – 
tema: JUIZADOS ESPECIAIS

DIMAS CUCCI SILVESTRE – tema: 
DIREITOS TRABALHISTAS

GEORGE FERNANDO LOPES 
VIEIRA – tema: DOS DIREITOS E DAS 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

WANDO DE OLIVEIRA SANTOS 
– tema: NOÇÕES DE DIREITO AM-
BIENTAL

CAROL GALVÃO – tema: NOÇÕES 
DE DIREITO AMBIENTAL

Encerrando a programação do Dia 
da Advocacia gostaríamos de convidar 
todos e todas, para assistir a 02 vídeos 
produzidos pela Comissão da Jovem 

Advocacia de Araraquara.
COMISSÃO DA JOVEM ADVOCA-

CIA E DIRETORIA DA OAB DE ARA-
RAQUARA.

Convidamos a Advocacia para assistir 
a 02 vídeos feitos pela Comissão da 
Jovem Advocacia em homenagem ao 

dia 11 de agosto

O primeiro podendo ser assistido no link: https://www.facebook.
com/cjaoabararaquara/videos/555807245446276

E o segundo no link: https://www.facebook.com/cjaoabararaquara/
videos/1935902136569221

OS DIRETORES PREPARARAM UMA MENSAGEM 
À CLASSE: 11 DE AGOSTO DIA DA ADVOCACIA

11 de Agosto: mensagem do Diretor Presidente 
da OAB de Araraquara Dr° Tiago Romano

11 de Agosto: mensagem do Diretor Secretário-
Geral Dr° Lincoln Guidolin

11 de Agosto: mensagem da Diretora Vice-
presidente Dra Clara Alvarenga

11 de Agosto: mensagem do Diretor Tesoureiro 
da Subseção de Araraquara Dr° Felipe Oliveira
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No Domingo, 08 de agosto de 2021, 
foi realizada na cidade de Araraquara a 
segunda fase do XXXII Exame de Ordem 
da OAB.

Trata-se do maior Exame de Ordem 
realizado na história da 5° Subseção da 
OAB/SP.

Os Diretores da OAB de Araraquara 
afirmaram que se tratou de um grande 
desafio organizar o exame, mas que 
tudo ocorreu bem graças à competência 
da Comissão do Exame de Ordem da 

Subseção, presidida pela Dra. Renata 
Siqueira Ruzene. 

A Diretoria agradece à Comissão, 
seus membros e aos fiscais que se 
dedicaram neste dia para viabilizar a 
aplicação da prova.

A Subseção agradece também à Sra. 
Silvia Duci, da FGV, pela organização 
do Exame.

O Exame de Ordem é indispensável 
para ingresso nos quadros da OAB, com 
previsão em lei federal.

2ª FASE DO EXAME DA OAB - POLO 
REGIONAL DE ARARAQUARA

A Comissão da Mulher 
Advogada da 5a. Subseção 
da OAB Araraquara parti-
cipou no dia 09 de agosto 
da Audiência Pública “15 
anos de Lei Maria da Pe-
nha: avanços e retroces-
sos”. A audiência pode ser 
assistida no link: https://m.
facebook.com/story.php?s-
tory_fbid=31983238649455
2&id=928232883938786

Audiência Pública “15 anos de Lei Maria 
da Penha: avanços e retrocessos”

Criação da Comissão 
de Direito Imobiliário e 
designação de Membros

Aula “O Profissional da 
Segurança Pública e o Abuso 

de Autoridade à Luz da 
Constituição Federal” no 

Curso de Formação dos novos 
Guardas Municipais da cidade 

de Araraquara

Na manhã do dia 
30 de julho de 2021, 
a Diretoria da 5ª 
Subseção da OAB/
SP nomeou o advo-
gado Dr. Lucas Fer-
nando Varela para a 
função de Presidente 
da Comissão de Di-
reito Imobiliário.

No mesmo ato, 
foram nomeados o 
Vice-Presidente e 
membros efetivos 

da referida comis-
são, que passa a 
ter atuação ime-
diata. Aproveita-
mos a oportunida-
de para reiterar os 
agradecimentos a 
todas e todos pre-
sidentes de Comis-
sões, que com seus 
trabalhos diários e 
exemplares fazem 
girar o motor da 
subseção.

Na manhã de hoje, foi 
proferida a aula “O Profissional 
da Segurança Pública e o 
Abuso de Autoridade à Luz 
da Constituição Federal” no 
Curso de Formação dos novos 
Guardas Municipais da cidade 
de Araraquara.

A aula foi proferida pelos 
advogados, indicados pela 5ª 
Subseção da OAB/SP, Dr. Cai-
ro Rigoldi e Dr. Lucas Varela.

A matéria é de extrema 
importância para a formação 
dos agentes, pois desde 
2019, com o advento da Lei 
Federal 13.869/19, passou 
a ser crime a violação de 
prerrogativas da Advocacia, 
pelo que os agentes tomam 
conhecimento das aludidas 
prerrogativas, difundindo a 
importante garantia consti-
tucional.

Reabertura da Sala da 
OAB no Fórum trabalhista

A Diretoria da 5ª Subseção infor-
ma que, após encaminhamento de 
requerimento expedido pela Comis-
são Seccional de Relacionamento 
com o Tribunal Regional do Trabalho 
da 15ª Região, em atendimento ao 
pedido de várias Subseções, o TRT15 
expediu o Comunicado GP 029/2021 
autorizando a abertura das salas da 
OAB nos fóruns do trabalho situados 

na jurisdição daquela Corte, neste 
momento de retorno escalonado dos 
serviços.

Agradecemos especialmente ao Pre-
sidente Caio Augusto Silva dos Santos e 
o Presidente da sobredita Comissão, Dr. 
Paulo Bernardi, também presidente da 
Subseção de Matão/SP, pelo célere en-
caminhamento dos pedidos, prontamente 
atendidos pelo TRT15.
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No dia 23 de agosto às 
09h00min tivemos a abertura 
do evento com a seguinte mesa 
de honra virtual: Presidente da 
OAB de SP, Drº Caio Augusto 
Silva dos Santos; Presidente da 
OAB de Araraquara, Drº Tiago 
Romano; Vice-Presidente da 
OAB de Araraquara, Drª Clara 
Maria Rinaldi de Alvarenga; 
Secretário-Geral da OAB de 
Araraquara, Drº Lincoln José 
Guidolin; Tesoureiro da OAB 
de Araraquara, Drº Felipe José 
Maurício de Oliveira; Conse-
lheiro Estadual da OABSP, 

Drº Paulo Malara; Presidente 
da VIII Turma do Tribunal de 
Ética e Disciplina da OABSP, 
Drª Márcia Satico Iamada; 
Coordenadora da 12ª Região 
de Prerrogativas, Drª Renata 
Bernardi, Presidente da Co-
missão da Jovem Advocacia, 
Drª Vanessa João, o Palestrante 
do 2º painel, Drº Jorge Caste-
lo, Membro da Comissão de 
Combate ao Exercício Ilegal 
da Profissão, Drº Tiago Zbeidi 
e o Coordenador do Curso de 
Direito da Uniara, Drº Fernan-
do Passos:

SUCESSO TOTAL O XXIII CONGRESSO DE DIREITO 
PROCESSUAL BRASILEIRO DA OAB DE ARARAQUARA

As 10h00min tivemos o primeiro painel ministrado pelo Advogado 
Caio Augusto Silva dos Santos intitulado: Ônus da prova em direito 
do consumidor:

As 11h30min tivemos o segundo painel ministrado pelo Advogado Jorge 
Pinheiro Castelo intitulado: O esvaziamento da competência da justiça do 
trabalho face a decisão do STF na ADC n. 48 e as reclamações posteriores:

As 14h00min tivemos o terceiro painel ministrado pelo Advogado João 
Ricardo Brandão Aguirre intitulado: Aspectos controvertidos na guarda 
compartilhada:
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O seu melhor almoço de domingo !

E encerrando o dia tivemos às 16H00min o quarto painel ministrado 
pela Advogada Adriane Bramante intitulado: O futuro da advocacia 
previdenciária:

As 11h30min foi ministrado o sexto painel pelo Advogado José Roberto 
Sodero Victório intitulado: A prova no processo previdenciário

E as 16h00min foi ministrado o último painel pelo Advogado Ederaldo 
Paulo da Silva intitulado: Responsabilidade patrimonial do executado:

No dia 24 tivemos a continuidade dos painéis. As 10h00min foi ministrado 
o quinto painel pela Desembargadora Federal do Trabalho Ivani Contini 
Bramante intitulado: Salário maternidade, risco ambiental e covid-19:

As 14h00min foi ministrado o sétimo painel pelo Advogado Leandro 
Sarcedo intitulado: A nova lei de abuso de autoridade

E por fim as 18h00min tivemos a solenidade de encerramento do 
Congresso de Direito Processual da OAB de Araraquara

Na tarde da quarta-feira (01/09) a 
Diretoria da OAB de Araraquara, repre-
sentada pelo Presidente Tiago Romano 
e o Tesoureiro Felipe Oliveira, esteve 
reunida com a Secretária Municipal 
Amanda Vizona da Secretaria de Direitos 
Humanos e Participação Popular, com 
o Coordenador da Unidade Regional 
de Araraquara da Defensoria Pública, 
Drº Matheus Raddi, o Vice-Presidente 
da Comissão de Combate ao Exercício 
Ilegal da Profissão, Drº Thiago Zbeidi  e 
com o Procurador-Geral do Município, 
Dr. Rodrigo Cutiggi para tratar de con-
vênio entre a OAB de Araraquara e o 
Município para atendimento de cidadãos 
hipossuficientes.

O foco é abranger situações não 
atendidas pela Defensoria Pública, como, 

2ª Reunião das tratativas de convênio para assistência 
judiciária aos cidadãos carentes da cidade de Araraquara: 

OAB, Município e Defensoria Pública

por exemplo, a nomeação de assistente 
de acusação nos casos envolvendo 
violência doméstica.

O próximo passo será elaborar a 
parte jurídica do convênio entre OAB, 

Município de Araraquara e Defensoria 
Pública.

Tão logo o projeto seja formatado, 
será levado ao conhecimento da Cidade 
e da Advocacia.

A OAB de Araraquara teve participação 
na Formação dos Jovens Aprendizes do Mu-
nicípio de Araraquara. No dia 1º de setembro 
o Presidente Tiago Romano participou da 
Aula inaugural do Projeto Jovem Cidadão na 
Biblioteca Municipal Mário de Andrade.

O projeto consiste em oportunizar 
um estágio profissional aos estudantes 
junto a Administração Pública Municipal 
em seus setores e a oferta de uma bolsa 
auxílio aos jovens, para a fomentação de 
sua manutenção nos estudos:

OAB DE ARARAQUARA PARTICIPA DA AULA 
INAUGURAL DE FORMAÇÃO DOS JOVENS 
CIDADÃOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
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A primeira matéria: OAB 
de Araraquara participa 
de Curso de Formação de 
Guardas Municipais. A ma-
téria pode ser lida no link: 
https://jornaldaadvocacia.
oabsp.org.br/noticias/oab-

de-araraquara-participa-de-
curso-de-formacao-de-guar-
das=-municipais/?fbclid-
I w A R 0 0 h I H 1 1 g n 7 G -
G O v z 6 G b V t U u b - a Z -
QOl7T9LQrxEDtLWpx8b-
1NDAJNg3TBvQ

OAB DE ARARAQUARA É DESTAQUE 
NO JORNAL DA OAB ESTADUAL

A segunda matéria: Advocacia é home-
nageada em Araraquara com Sessão Solene. 
A matéria pode ser lida no link

A Diretoria da OAB de Araraquara 
comunica que foi editado novo Decreto 
Municipal de nº 12.660/21 que igualmente 
ao anterior contempla o funcionamento 
dos Escritórios de Advocacia, bem como 
disciplina o atendimento presencial de 
clientes.

O Decreto segue em anexo e entra 
em vigor dia 23 de agosto.

Atenciosamente.
Araraquara (SP), 18 de agosto de 

2.021.
DIRETORIA DA OAB DE ARARA-

QUARA

DECRETO MUNICIPAL E 
ATIVIDADE DA ADVOCACIA NOTA DE REPÚDIO

A  Advogada e Presidente da Co-
missão de Direito Previdenciário da 5ª 
Subseção da OAB de Araraquara/SP, 
Drª Nayara Moraes Martins ministrou 
palestra na 251ª Subseção da OAB de 
Cabreúva, sobre o tema “INSS Digital e 
Guichê Virtual”.

O evento foi a 1ª palestra presencial 
daquela Subseção, que é parceira da 
Subseção de Araraquara. 

A Subseção de Cabreúva é composta 
pelo Presidente Drº Marco Antônio Clauss, 
Secretária-Geral, Drª Fernanda Schanoski , 
Secretário Adjunto, Drº Fabiano de Oliveira 
Rocha, Vice-Presidente, Drª Elisabete 
Nogueira e Tesoureira Drª Flavia Salles.

O evento foi organizado pela Comis-
são de Direito Previdenciário, presidida 

pela Colega Advogada, Drª Priscila Preté 
e membro Drº Ezio Domingos.

O Presidente da 251ª Subseção da OAB 
de Cabreúva, Drº Marco Antônio agradeceu 
à todos os presentes, advogados (as), es-
tagiários (as), colaboradores e membros de 
comissão permanente, por prestigiarem a 1ª 
Palestra Presencial promovida na CASA DA 
ADVOCACIA OAB CABREÚVA.

O Presidente da 5ª Subseção da 
OAB de Araraquara, Drº Tiago Romano 
elogiou a Advogada Nayara, e disse que 
a mesma é um orgulho para a Subseção 
de Araraquara, e que seu trabalho ético, 
honesto e comprometido rendeu a sua 
nomeação para a Comissão Estadual 
de Direito Previdenciário da OAB Ban-
deirante.

Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da 5ª Subseção da OAB 
de Araraquara ministra palestra presencial na OAB de Cabreúva
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A entrevista pode ser con-
ferida no site: https://www.
cbnararaquara.com.br/noticias/
som,0,0,82775,trabalhador-po-
de-ser-demitido-por-justa-cau-

sa-se-nao-tomar-a-vacina-con-
tra-covid-por-recusa.aspx?fbcli-
d=iwar2pedhu3a6yryepxaa-dst-
jurduca0nrrgyi-e8rep5gdeo-pb-
q0mbphp8

O Presidente da Comissão de 
Relacionamento da OAB de 

Araraquara com a Justiça do 
Trabalho, Drº Yuri Tramontano 
concedeu entrevista à Rádio 

CBN sobre aspectos trabalhistas 
decorrente da recusa do trabalhador 
em tomar a vacina contra o covid19. 

A entrevista pode ser assistida no link: https://www.face-
book.com/rciararaquara/videos/2611491635819437

Presidente da Comissão da 
Mulher Advogada da OAB 
de Araraquara, Drª Cilene 
Poll concedeu entrevista a 

Revista Comércio, Indústria 
e Agronegócio de Araraquara, 

falando sobre a nova lei 
sancionada nesta semana 

que criminaliza a violência 
psicológica contra a mulher. 

A Comissão da 
Jovem Advocacia 
publicou mais um 

artigo jurídico 
sobre o tema “A 

prisão preventiva 
e o princípio da 

inocência”, escrito 
pelo Advogado 

Nicolas Mendes. O 
artigo pode se rlido 

no link: https://
www.facebook.com/

cjaoabararaquara

A Comissão da Jovem Advocacia publi-
cou mais um artigo jurídico sobre o tema “Os 
efeitos da pandemia da Covid-19 nos con-
tratos de locação de imóveis”, escrito pela 
Advogada Maria Beatriz Falcao Haddad. 
O artigo pode se rlido no link:  ttps://www.
facebook.com/cjaoabararaquara/photos
/a.1034139803712264/1298776363915272

Reunião de trabalho 
com o Juiz Diretor do 
Fórum de Araraquara

A Diretoria da 5° Subseção da OAB/SP se 
reuniu na tarde desta sexta-feira, dia 20/08, 
com o Juiz Diretor do Fórum de Araraquara, 
Dr. Heitor Luiz Ferreira do Amparo, para 
tratar de assuntos de interesse da Advocacia.

A Presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da 
OAB de Araraquara, Drª Ana Paula Novaes acompanhada da 
integrante da Comissão, Dr° Priscila Alessandra Lux participa-
ram no dia 26 de agosto da Semana Nacional da Pessoa com 

Deficiência Intelectual e Múltipla, juntamente com integrantes 
da APAE, da Prefeitura de Araraquara, do COMDEF e da As-
sociação Mães Guerreiras. As atividades ocorreram no Paço 
Municipal de Araraquara.

Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB de Araraquara
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Vídeo da Advogada Caroline Calestine, com o 
tema: “Você sabe quais são as prerrogativas do 
advogado - Parte 03”. O Vídeo pode ser assisti-

do no link: https://www.facebook.com/cjaoabara-
raquara/videos/267255148564559

11º Vídeo do Projeto 
Juridicando com a 
Jovem Advocacia 

Reunião de Trabalho junto à Justiça 
do Trabalho de Araraquara

No dia 26 de agosto a Diretoria da OAB de Araraquara, juntamente com o Presi-
dente da Comissão da Justiça do Trabalho da OAB de Araraquara, Drº Yuri Tramontano 
estiveram reunidos com a Juíza do Trabalho da 2ª Vara de Araraquara, Drª Conceição 
Aparecida Rocha e a Diretora de Serviço, Belº Marina Ferrari tratando de assuntos 
de trabalho em prol da Advocacia e da cidadania:


