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Semana Jurídica e Baile marcam festividades do
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 Em comemoração ao Mês do Ad-
vogado, a diretoria da OAB Campi-
nas realiza várias atividades jurí-
dicas e festivas. Dentro da progra-
mação alusiva ao 11 de Agosto
acontece a Semana Jurídica, com a
presença do jurista Dalmo de Abreu
Dallari, a entrega da Láurea Anto-
nio Álvares Lobo aos decanos, e o
Baile da Advocacia marcado para o
dia 25 de agosto.
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Editorial

CAMPANHA
A OAB SP lançou a campanha "Não

se faz Justiça sem a advocacia" em
defesa da obrigatoriedade da presen-
ça de advogados e advogadas nas
conciliações e mediações promovidas
pelos Centros Judiciários de Solução
de Conflitos e Cidadania (Cejuscs).
A iniciativa visa conscientizar a soci-
edade sobre os riscos de recorrer a
instrumentos alternativos de resolu-
ção de controvérsias, sem que os
envolvidos nas questões em julga-
mento estejam devidamente orienta-

dos sobre seus direitos e de-
veres. A campanha dá conti-
nuidade à luta que a entida-
de vem promovendo já há al-
gum tempo. Entre as ações
nesse sentido está a recente
proposição feita ao Conselho
Federal da OAB para que dê
entrada com uma Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade
(ADI). Anteriormente, a Se-
cional já havia apresentado
reclamações ao Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) so-

bre o tema, assim como tem trabalha-
do em prol de uma iniciativa legislativa
cujo projeto de lei torna obrigatória a
presença de advogados nos Cejuscs.

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
A diretoria da OAB Campinas e a

Comissão de Assistência Judiciária ob-
tiveram o compromisso da Superinten-
dência Regional do Banco do Brasil
sobre a isenção de tarifas bancárias
(Pacote Essencial) para advogados do
convênio OAB SP /Defensoria Pública
para as contas utilizadas exclusiva-

mente para o levantamento das cer-
tidões de honorários. Para usufruir
dessa modalidade de conta, os advo-
gados deverão apresentar a carta de
homologação do Convênio.

O Pacote Essencial para os advo-
gados que apenas fazem uso da con-
ta para o recebimento dos honorári-
os foi um pedido da OAB Campinas
feito em reunião com representantes
da Superintendência Regional do ban-
co, realizada na Casa da Advocacia.
Participaram da reunião a vice-presi-
dente da OAB Campinas, Luciana Cu-
nha; a presidente da Comissão de As-
sistência Judiciária, Eliane Stefani; os
advogados Antonio Sérgio Dutra e
Mauri Iraê Ferreira de Melo; o supe-
rintendente Regional do Banco do
Brasil, Luciano Damarem; e a geren-
te da agência do Fórum, Tatianne de
Oliveira Silva. De acordo com a
advogada Luciana Cunha, o encontro
teve um resultado significativo, ga-
rantindo o direito à isenção das taxas
bancárias aos advogados que apenas
mantém a conta para o recebimento
de honorários.

A nossa Subseção trabalhou com
afinco para oferecer a todos os colegas
uma ampla programação de eventos em
comemoração ao mês do Advogado. Da
diretoria, passando pelas Comissões e
chegando aos nossos colaboradores,
todos se empenharam com a máxima
dedicação para organizar as atividades
alusivas à data, à altura da advocacia
campineira.

Sem dúvida nenhuma, agosto é o mês
de celebrar a nossa profissão, de fazer
com que cada advogado e advogada
sinta-se homenageado e que tenha or-
gulho de pertencer a essa classe que
ao longo do tempo mantém-se vigilan-
te aos princípios que a norteiam, na
defesa da Constituição, do Estado De-
mocrático de Direito, da justiça social e
dos direitos humanos.

Temos uma trajetória de conquistas
e todas elas só foram possíveis com a
união da nossa classe.  Essa união é
que fortalece a classe, é o instrumento
que alavanca a valorização da advoca-
cia, valorização essa que passa, princi-

Na Ordem

palmente, pela defesa intransigente das
prerrogativas profissionais. É fazer va-
ler o respeito aos direitos e prerrogati-
vas, seja em uma delegacia, em um
tribunal ou em qualquer órgão da ad-
ministração pública.

A defesa das prerrogativas é missão
de cada advogado e uma luta perma-
nente da Ordem dos Advogados do Bra-
sil, seja no âmbito das Subseções, das
Secionais ou do Conselho Federal. Nes-
se sentido, tivemos uma importante vi-
tória, às vésperas do Dia do Advogado,
com a aprovação pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) do Senado
Federal, do Projeto de Lei nº 141/2015,
que criminaliza a violação das prerro-
gativas profissionais dos advogados,
com pena de um a quatro anos de pri-
são para os infratores, uma luta inicia-
da há alguns anos pela Secional paulista
e acolhida pela OAB Nacional.

Da mesma forma, com o espírito de
união, a OAB Campinas tem recebido o
importante apoio da Secional, no aco-
lhimento das iniciativas e projetos vol-
tados à valorização da advocacia de
Campinas e de todo o interior paulista.
Aqui, reiteramos o agradecimento ao
presidente Marcos da Costa e sua dire-
toria, pela construção da nossa sede: a
Casa da Advocacia e Cidadania de
Campinas.

É em nossa sede que estamos co-
memorando o Mês do Advogado, com
a realização de eventos voltados à

"Temos uma trajetória
de conquistas e todas
elas só foram possíveis

com a união..."

capacitação, à valorização e ao forta-
lecimento da advocacia campineira e
que, ao mesmo tempo, contribuem
para a integração da classe.  Faremos
também homenagens àqueles que aju-
daram a construir a história da advo-
cacia em nossa cidade. A união tam-
bém se faz presente entre as comis-
sões temáticas que têm movimentado
os corredores da nossa sede na orga-
nização e preparação desses eventos,
fortalecendo também a instituição.

Parabéns à advocacia!
Daniel Blikstein - Presidente
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Novo endereço
Mudança da CAASP

traz maior comodidade aos advogados
Instalada desde o dia 11 de julho

no térreo da Casa da Advocacia de
Campinas, a Sede Regional da Cai-
xa de Assistência dos Advogados de
São Paulo  (CAASP) passou o ofere-
cer mais conforto aos advogados.
Profissionais que já estiveram nas
novas instalações aprovaram a mu-
dança que, entre outros benefícios,
conta com estacionamento próprio e

acessibilidade, além de reunir todos
os serviços oferecidos em uma am-
pla área.

A nova infraestrutura da Regional
CAASP na sede da OAB Campinas foi
projetada já na construção do pré-
dio, visando integrar todos os seto-
res em um único espaço e facilitando
o acesso aos serviços. Com um am-
plo hall de entrada, a Regional pas-
sou a ter uma sala de estar para mai-
or conforto dos usuários. No espaço,
em ambientes padronizados, estão
instaladas a farmácia, a livraria, dois
consultórios odontológicos, sala de
atendimento para emissão de gui-
as e o setor administrativo.

Para o presidente da OAB Cam-
pinas, Daniel Blikstein, a mudança
da CAASP para a Casa da Advoca-
cia completa a oferta de serviços à
advocacia campineira, trazendo
grande benefício aos advogados. "A
partir de agora os advogados po-
derão usufruir, em um único ende-
reço, de todos os serviços da OAB,
com maior comodidade, e possibi-
litando também a integração da
classe", destacou.

De acordo com o presidente da
CAASP, Braz Mart ins Neto, "a
descentralização dos serviços é pri-
oridade para a Caixa de Assistên-
cia, seja mediante a instalação de
novas unidades, seja mediante a
modernização das já existentes. No

caso de Campinas, os colegas pas-
sam a contar a partir de agora com
uma sede regional nas dimensões
que a Subseção merece, a ocupar
amplo espaço na nova Casa da Ad-
vocacia e da Cidadania

 Regional recebe
aproximadamente
3 mil advogados

por mês

O presidente da Subseção, Daniel Blikstein, e o presidente do
TED Campinas, George Zouein, visitaram as instalações

campinense".
Na primeira semana de funcio-

namento, advogados que utilizára-
mos serviços da CAASP aprovaram
e elogiaram a nova estrutura. "Fi-
cou bem melhor e com acesso bem
mais fácil. No centro era muito ruim
para estacionar", opinou o advoga-
do Fabiano Oliveira, acrescentando
que o estacionamento próprio, dá
maior tranquilidade aos usuários.

A mudança também foi aprova-
da pelos advogados Adaumir Abrão
dos Santos e Thiago Biondi. "O
layout é bem melhor e também é
mais iluminado", comentou Biondi.
Outra vantagem citada pelo advo-
gado Adaumir é a localização, ao
lado da Cidade Judiciária. "Aqui é

bem mais tranquilo e facilita para
o advogado que já vem ao Fórum
e aproveita pra vir  aqui na
CAASP", disse.

Com a proximidade da Cidade
Judiciária e em decorrência do
próprio fluxo de advogados que
frequentam a Casa da Advocacia,
a expectativa é de que aumente o
movimento, especialmente na far-

mácia e na livraria. A Regional
Campinas recebe, mensalmente,
um público de cerca de 3.000 ad-
vogados que utilizam os diversos
serviços da Caixa de Assistência.
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Novos inscritos

O Novo Código de Processo Civil
Brasileiro trouxe, de maneira formali-
zada, um novo campo de atuação para
os advogados, com um viés mais pa-
cificador e colaborativo, por meio da
utilização de métodos consensuais de
solução de conflitos - como concilia-
ção e mediação -, os quais podem ser
realizados pré processualmente no
âmbito privado - como as Câmaras
Privadas - ou público, sendo sempre
conduzidos pela figura de terceiro im-
parcial e, para maior segurança jurí-
dica, acompanhados de advogados.

Nessa seara, há uma gama de pos-
sibilidades que podem ser utilizadas
pelo advogado, sendo importante, em

um primeiro momento, saber quais
são os métodos, como e quando utili-
za-los, e de que maneira oferecê-los
para os clientes. Para tanto, é de suma
importância o aprimoradamente dos
estudos por meio de cursos específi-
cos, como o de mediador judicial - caso
assim queira atuar também, ressal-
vando-se aqui as peculiaridades quanto
aos possíveis impedimentos -, media-
dor extrajudicial, advogado colabora-
tivo ou outros cursos relacionados.

Em um segundo momento, então,

A Justiça e a Advocacia Moderna
*Thaís Mariana Paladino

já em contato com o relato do conflito
do cliente, é necessário identificar
quais são os reais interesses deste, as
peculiaridades do caso, o meio mais
célere para se atingir esses interes-
ses pretendidos e, também, o aporte
financeiro dos envolvidos de maneira
que se possa vislumbrar qual o méto-
do mais adequado a ser utilizado.

A depender do caso, o advogado
pode buscar a conciliação - em casos
de relações não continuadas - ou a
mediação - para os casos em que há
vínculo entre os envolvidos, nos mol-
des do artigo 165, parágrafos 2º e 3º,
do NCPC. Em ambos, as partes e ad-
vogados contarão com o auxílio de um
terceiro imparcial, preferencialmente
capacitado nos moldes da Resolução
125/10 do CNJ, que não fornecerá ori-
entações jurídicas, mas utilizará téc-
nicas específicas e apropriadas para
a condução da sessão, buscando fa-
vorecer o diálogo entre os envolvidos
de modo que se alcance a melhor so-
lução para o caso, sendo que tal pro-
cedimento pode ocorrer no âmbito pri-
vado ou público.

Quanto ao âmbito privado, há que
se esclarecer que existem as câma-
ras não credenciadas e, também, as
credenciadas junto ao Tribunal de Jus-
tiça, sendo que nestas o pedido de
homologação dos acordos extrajudi-
cialmente realizados pode ser feito
pela própria entidade diretamente ao
Juiz Coordenador responsável.

Como exemplo desse trabalho, pode
ser citado casos como dissolução de
sociedade, disputas condominiais,

questões familiares, destacando-se,
nessa seara, divórcios em que os ad-
vogados optam por realizar um pro-
cedimento de mediação em Centro
Privado credenciado e, após sessão
frutífera, elaboram respectivo termo
do acordo a ser encaminhado, por
meio da entidade privada, para ho-
mologação pelo juiz responsável, res-
salvando-se, aqui, a possibilidade de
ser solicitado, quando o caso, a ex-
pedição de Formal de Partilha para o
próprio setor, independente de
vinculação do caso com qualquer uma
das varas judiciais, como ocorreu,
recentemente, de forma inédita junto
ao CEJUSC de Campinas, abrindo-se
importante precedente para os advo-
gados e mediadores.

Vale ressaltar que a composição dos
trabalhos, do âmbito privado com o
público, em conformidade com a le-
gislação vigente, podem trazer inúme-
ros benefícios aos advogados e clien-
tes, que têm suas pretensões atendi-
das com celeridade, priorizando as
relações humanas, além de também
trazer proveito econômico de manei-
ra mais célere a todos os envolvidos.

Por fim, mas não menos importan-
te, saliento mais uma vez a importân-
cia do advogado atualizar-se, por meio
de cursos e palestras sobre o tema,
fazendo uma ressalva quanto ao apoio
que a OAB Campinas tem dado ao as-
sunto, em especial, ao Curso de For-
mação de Conciliadores e Mediadores
Judiciais pela Escola Superior da Ad-
vocacia - que já conta com diversas
turmas concluídas e tem previsão

Artigo

“A justiça de hoje
não se faz somente

observando
papéis e leis....”

para mais cursos, por meio do qual os
advogados, ainda que não queiram
atuar na área, possam obter conheci-
mento acerca do procedimento, das
peculiaridades de cada método, bem
como do papel do terceiro facilitador
imparcial, dos conciliandos/mediandos
e dos patronos durante a sessão.

A justiça de hoje não se faz somen-
te observando papéis e leis, os méto-
dos consensuais de solução de confli-
tos trazem ao advogado um caminho
de atuação mais flexível, confidencial
e com redução de custos para o clien-
te, no qual os envolvidos constroem o
acordo, com o devido auxílio jurídico
e, em contrapartida, o advogado tem
maior prestígio quanto aos serviços
prestados e soluções mais céleres.

Thaís Mariana Paladino é
Coordenadora e Professora do Curso

de Formação de Conciliadores e
Mediadores Judiciais da Escola

Superior da Advocacia de Campinas,
Advogada, Conciliadora e Mediadora,

atuante no setor público e privado,
sendo certificada e inscrita no rol de
Mediadores Privados do Instituto de

Certificação e Formação de Mediado-
res Lusófonos - ICFML. Instrutora
Formada de Mediadores Judiciais

pelo Conselho Nacional de Justiça.

Mais de 150 novos advogados passaram a fazer parte dos quadros da 3ª Subseção,
após receberem a Carteira da Ordem.  Nos dias 25 e 29 de junho e em 3 de agosto,
a OAB Campinas realizou a solenidade de entrega das carteiras para os recém-
inscritos, reunindo familiares e amigos dos jovens que lotaram o auditório da Casa
da Advocacia. Em todas as sessões, o documento é entregue pela diretoria, seguido
do juramento solene. Neste ano já foram realizadas cinco solenidades para
recepcionar os novos advogados aprovados no Exame de Ordem. Ao todo, a Subseção
recebeu mais de 270 novos inscritos no período.

Novos inscritos
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O diretor do CDP recebeu os advogados em visita à unidade

A partir de uma solicitação conjunta
da OAB Campinas e da Subseção de
Hortolândia, por meio das Comissões
de Prerrogativas, o Centro de Deten-
ção Provisória (CDP) de Hortolândia
realizou melhorias no parlatório da uni-
dade e na sala de espera dos advoga-
dos. As adaptações implementadas no
parlatório solucionaram o problema de
comunicação entre os advogados e os
presos nas tratativas sobre os proces-
sos.

Com uma população carcerária de
cerca de 1700 detentos, a unidade
prisional recebe, em média, 30 advo-
gados por dia que utilizam o parlatório
para avistar-se com os clientes. O local
possuía vidros temperados e grades
que impediam a passagem de som, sen-
do a comunicação feita por aparelhos
semelhantes a interfones  e que dificul-
tavam o diálogo entre o advogado e
detento, em razão de o aparelho cap-
tar o som ambiente e todas as conver-

CDP de Hortolândia atende pedido da OAB
para melhoria no atendimento aos advogados

Prerrogativas

 Adequação do
Parlatório facilita a
comunicação dos

advogados

sas simultaneamente. O espaço tam-
bém recebia, além de advogados, os
oficiais de Justiça.

Para solucionar o problema, de acor-
do com o diretor do CDP, Miguel Cle-
mente do Carmo, foi feita uma adapta-
ção no espaço. Parte do vidro, na altu-
ra dos interlocutores, foi substituída por
tela de aço inoxidável, com pequenos
furos que permitem a passagem de
áudio e possibilitam que advogados e
presos possam dialogar diretamente,
sem o uso de interfones. Para os ofici-
ais de Justiça foi implantado um
parlatório menor, em separado.

A sala de espera para os advogados
também passou por uma pequena re-
forma, com o fechamento até o teto de
uma das paredes do espaço, isolando
a sala dos ruídos externos do portão
principal da unidade, e possibilitando aos
profissionais fazer uso da sala com
maior comodidade.

As modificações foram apresentadas
aos dirigentes da Ordem no dia 13 de
julho.  Participaram da visita à unidade
a vice-presidente da OAB Campinas,
Luciana Cunha; o presidente da
Subseção de Hortolândia, Marcelo Valk
de Souza, e os advogados Eliane Stefani
e Edilson Francisco de Oliveira da Co-
missão de Prerrogativas (Campinas),
Marcus Vinicius Albino Damasceno da
Comissão de Segurança Pública e Elaine

de Cassia Colicigno (Hortolândia).
Em nome da diretoria da OAB Cam-

pinas, a vice-presidente Luciana Cunha
agradeceu o diretor do CDP. "As insta-
lações ficaram muito boas e facilitam a
comunicação entre o advogado e o cli-
ente, é uma melhoria significativa para
o exercício profissional da nossa clas-
se", afirmou. O presidente da Subseção
de Hortolândia também agradeceu o
empenho do diretor do CDP. "A refor-
ma feita na unidade melhorou bastante
a capacidade de comunicação, o advo-
gado pode escutar e ser escutado pelo

cliente, é uma questão de prerrogativa
do advogado", pontuou.

Para a advogada Eliane Stefani, o
novo parlatório beneficia os advogados
de toda a região. Segundo ela o diretor
da unidade atendeu a solicitação de for-
ma plena. Além da melhoria da
infraestrutura para recepção da classe,
o CDP de Hortolândia também
disponibiliza aos advogados um e-mail
para que possam fazer a requisição de
agendamento para avistarem-se com o
preso. A solicitação pode ser feita pelo
e-mail portariacdph@gmail.com

CDP Campinas tem novo espaço para os profissionais
Os advogados que atuam na área

criminal passaram a contar com um
novo espaço de atendimento no Centro
de Detença Provisória (CDP) Campinas.
A Sala de Atendimento ao Advogado foi
transferida para um espaço anexo à
portaria da unidade e equipada com toda
infraestrutura para apoio à rotina dos
profissionais.

A localização da sala facilitará o aten-
dimento aos advogados que chegam à
unidade para avistar-se com seus cli-
entes. Além de sofás e ar condiciona-
do, a sala recebeu um computador
com acesso à internet, possibilitando
aos profissionais verificar processos
em andamento, bem como fazer pro-
curações ou petições que também po-
dem ser impressas. No próprio espaço
também foi construído um banheiro
exclusivo para os advogados.

A sala foi disponibilizada pela dire-
toria da unidade prisional e montada
pela Subseção que obteve apoio com
doações de mobiliário e equipamentos.
O projeto foi coordenado pelo secretá-
rio Geral, Paulo Braga.

As instalações foram inauguradas
pela diretoria da Subseção, com o
descerramento da placa pelo presiden-
te Daniel Blikstein, acompanhado da
vice-presidente Luciana Cunha, dos

diretores Paulo Braga, Cláudio Vieira
e Ivan Castrese e do diretor do CDP
Campinas, Ederson Nogueira Caires.
Também participaram do ato a presi-
dente da Comissão de Assistência Ju-
diciária da Subseção, Eliane Stefani e
os advogados Rogério Gabbelini, mem-
bro da Comissão de Direitos Humanos
da OAB Campinas e Alceu Vieira, pre-
sidente da Comissão Prerrogativas da

Subseção de Artur Nogueira.
O presidente Daniel Blikstein agra-

deceu a parceria do diretor do CDP
para que os advogados, tanto de Cam-
pinas como da região, tenham um bom
atendimento na unidade, estendendo
o agradecimento ao secretário Geral,
Paulo Braga, e aos funcionários da OAB
Campinas, Márcio e Ronaldo, que con-
tribuíram na viabilização do projeto.

Penitenciária Feminina
A diretoria da Penitenciária Feminina

de Campinas atendeu ao pedido da
OAB Campinas, encaminhado pela Co-
missão de Direitos e Prerrogativas, e
autorizou os advogados a fazerem uso
do estacionamento interno da unidade.
Em ofício encaminhado à Subseção, a
diretoria da unidade informou que o
acesso do advogado, desde que seja o
único ocupante do veículo, será libera-
do mediante a apresentação do docu-
mento de identificação profissional.

Os advogados paravam os seus ve-
ículos nas vias no entorno da penitenci-
ária. Porém, em razão da construção
do Hospital do Câncer, no terreno ao
lado da Penitenciária, deixou de haver
vagas de estacionamento na área, difi-
cultando o acesso dos profissionais que
necessitam avistar-se com as presas da
unidade.

Ainda no ofício, a direção da Peni-
tenciária informa que não será permiti-
da a permanência de pessoas dentro
dos veículos durante o atendimento ao
advogado. O local para estacionamen-
to fica no pátio interno, ao lado do
alambrado do 2º Distrito Policial. Por se
tratar de uma área com capacidade li-
mitada e que também abriga os veícu-
los dos servidores, a diretora aponta
que, eventualmente, o estacionamento
poderá estar lotado.

Sala foi inaugurada pela diretoria da Subseção
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Semana Jurídica
A 3ª Subseção realiza uma série de

eventos para homenagear a classe pela
passagem do Dia do Advogado, come-
morado anualmente em 11 de agosto.
A agenda de eventos inclui a Semana
Jurídica, a entrega da Láurea Antonio
Álvares Lobo aos decanos e o Baile da
Advocacia.

A Semana Jurídica acontece no perí-
odo de 21 a 24 de agosto, na Casa da
Advocacia e é destinada aos advoga-
dos, estagiários, estudantes de Direito
e demais profissionais da carreira jurí-

dica. A abertura do evento comemora-
tivo ao Mês do Advogado terá a pre-
sença do jurista Dalmo de Abreu Dallari
que ministrará a palestra sobre "A Cons-
tituição na Vida dos Povos".

Dalmo de Abreu Dallari, um dos no-
mes mais consagrados do Direito, é pro-
fessor Emérito da Faculdade de Direito
da USP nas matérias de Teoria Geral
do Estado, Direito Constitucional e Di-
reitos Humanos. Foi diretor da Faculda-
de de Direito da USP no período de 1986
a 1990 e realiza palestras e conferênci-
as no Brasil e exterior.

Também na abertura do evento a
Subseção fará uma homenagem pós-
tuma ao advogado e ex-prefeito de
Campinas, Franscisco Aamaral, que

MÊS DO ADVOGADO

sobre a "Reforma Trabalhista", a cargo
do advogado e consultor jurídico, Leone
Pereira, também professor, pós-doutor
pela Faculdade de Direito da Universi-
dade de Coimbra, Doutor e Mestre em
Direito do Trabalho e Processo do Tra-
balho pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo

A palestra de encerramento da Sema-
na Jurídica abordará o "Ativismo Judicial
em Matéria Criminal", tendo como expo-
sitor o promotor de Justiça, Rogério
Sanches Cunha, professor da Escola Su-
perior do Ministério Público do Estado de
São Paulo e professor e coordenador ci-
entífico do CERS cursos jurídicos on-line.

faleceu no ano passado.
No segundo dia da Semana Jurídica

será apresentada a palestra "Uma Vi-
são Geral sobre a Codificação Civil Bra-
sileira", pelo advogado Rodolfo
Pamplona Filho, professor Titular do
Curso de Direito e do Mestrado em Di-
reito, Governança e Políticas Públicas
da Universidade Salvador (Unifacs),
Mestre em Direito pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo e em
Direito Social pela UCLM - Universidad
de Castilla-La Mancha (2012), e Doutor
em Direito pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo.

Na quarta-feira a programação será

Palestras abordam
Direito Constitucional,

Cível, Criminal e
Trabalhista

Palestra de abertura será do jurista Dalmo de Abreu Dallari

Data: 21 a  24 de Agosto
Horário: 19h
Local: Casa da
Advocacia (Rua Lupércio
Arruda Camargo, 111,
Jardim Santana)
Inscrições:
www.oabcampinas.org.br
cursosepalestras@oab-
campinas.org.br

A coordenação da Semana Jurídica
2017 é do secretário-geral da OAB Cam-
pinas, Paulo Cesar da Silva Braga. Se-
gundo ele, a programação foi elabora-
da contemplando um conjunto de te-
mas que versam sobre as principais
áreas - Direito Constitucional, Cível, Cri-
minal e Trabalhista -  com foco no mo-
mento social  do país.

"Levamos em conta o momento de
crise social do país, especialmente,
acerca da Constituição, dos valores, do
verdadeiro papel da Constituição Fede-
ral", afirmou Paulo Braga, acrescentan-
do que os demais temas, bem como os
expositores convidados foram definidos
sob a ótica do atual cenário brasileiro.
"Temos o Código Civil com um excesso
de leis, a polêmica Reforma Trabalhista
e aspectos que envolvem os poderes,
quem manda é o Ministério Público ou o
Poder Judiciário?, são momentos que o
Brasil tem vivido", pontuou.

O conjunto de temas engloba impor-
tantes áreas do conhecimento do Direi-
to na atualidade e que serão explana-
dos por especialistas renomados. "É um
evento de grande importância para a
advocacia e estamos trazendo para
Campinas grandes nomes do Direito".
O secretário-geral acrescentou ainda
que a Semana Jurídica começou a ser
elaborada há mais de um ano, citando
o convite ao jurista Dalmo de Abreu
Dallari que foi feito em maio do ano
passado.

Todas as palestras são gratuitas e
as inscrições podem ser efetuadas pelo
site da OAB Campinas, na área de
capacitação, ou ainda pelo e-mail
cursosepalestras@oabcampinas.org.br

Dr. Leone PereiraDr. Rodolpho Pamplona FilhoDr. Rogério Sanches Cunha

Semana Jurídica 2017
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Homenagem aos
advogados veteranos

Baile da Advocacia

Neste ano o tradicional Baile da Advocacia será no dia 25 de agosto (sexta-feira),
na Via Appia. Com jantar completo, a festa contará com o show dançante da Banda
Chapéu da Máfia. De acordo com a Comissão Organizadora do evento restam
poucos convites. Com mesas para 12 pessoas, o convite individual inclui o cardápio
completo (petiscos de entrada, jantar, sobremesa, bebidas (cerveja,
vinho,refrigerante, água), bar decaipirinhas e café colonial. O evento terá ainda
estacionamento e serviço de manobrista. Como ocorre em todos os anos, o Baile
reunirá cerca de 1.000 pessoas (capacidade do espaço), em uma festa de confra-
ternização entre advogados e seus familiares.

A realização do Baile da Advocacia tem parceria da Damásio Educacional,
Devry Metrocamp, Icamp Marcas e Patentes, OABPrev, Proordem Cursos Jurídi-
cos, Simopark, Unimed, Unip - Universidade Paulista - , Vida Max e West Side.

No dia 16 de agosto, a OAB Campinas homenagerá os veteranos inscritos na
Subseção. Instituída em 2011, a láurea leva o nome do primeiro presidente e
fundador da 3ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil.

A solenidade de entrega da láurea será no auditório da Casa da Advocacia.
Neste ano 30 advogados inscritos nos quadros da Subseção receberão a
homenagem.

A Láurea foi instituída pelo ex- presidente Sérgio Carvalho de Aguiar Vallim
Filho, por meio da portaria 93/2011, de 1º de julho de 2011. A homenagem é
prestada aos profissionais ativos, inscritos na Subseção há mais de 30 anos
consecutivos e que tenham 70 anos completos de idade.

O nome da láurea é uma homenagem ao primeiro presidente e fundador da
3ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Natural de Itú, o advogado
Antonio Álvares Lobo cursou a Faculdade de Direito de São Paulo e formou-se
em novembro de 1884, quando começou a advogar em Campinas, ao lado de
importantes nomes da história da cidade como Francisco Glicério.

Durante sua trajetória exerceu os cargos políticos de vereador e deputado
por várias legislaturas. Em 1932, já aos 72 anos de idade, inscreveu-se na
Ordem dos Advogados do Brasil, sob o número 976, participando ativamente
da formação da Subseção em Campinas, tendo assumido a presidência da
primeira diretoria. Faleceu em 17 de abril de 1934.

Baile do Advogado
Data: 25 de Agosto
Horário: 21h
Local:  Via Appia Eventos (Marginal
da Rod. D. Pedro, km 123)
Informações: (19) 3734-1203

Láurea Antonio Álvares Lobo
Data: 16 de agosto
Horário: 18h30
Local:  Casa da Advocacia

F
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A Comissão de Cursos e Palestras
da OAB Campinas em conjunto com
as diversas Comissões Temáticas da
Subseção já iniciou a programação de
capacitação do segundo semestre. Na
primeira semana de agosto foi apre-
sentada a palestra "Empreende-
dorismo e Coaching Jurídico", visan-
do mostrar aos profissionais como se
preparar e aproveitar as oportunida-
des da carreira jurídica. A exposição
foi do advogado Afonso Paciléo, Master
Coach Jurídico e vice-presidente da
Comissão de Direito Material do Tra-
balho da OAB SP.

Com o intuito de preparar os pro-
fissionais para os novos métodos de
atuação, a  Comissão de Conciliação
e Mediação promoveu no dia 7 de
agosto a palestra Advocacia
Colaborativa e Trabalho Interdisci-
plinar. Ministrada pelas advogadas
Fernanda Levy, mediadora com expe-
riência em gestão de conflitos cíveis e
empresariais e Mônica Ribeiro de
Andrade Gama,  graduada em Psico-
logia; e pela psicóloga Mirian Blanco
Muniz, terapeuta familiar e mediado-
ra judicial, a palestra trouxe novos co-
nhecimentos sobre a forma de atua-
ção dos advogados na celebração de

Comissão de Cursos e Palestras inicia agenda do segundo semestre

Curso de Ética Profissional e Prerrogativas atraiu advogados e
estudantes

Ao longo do primeiro semestre a OAB
Campinas, em um trabalho conjunto das
Comissões temáticas, organizou vários
eventos de capacitação sobre temas re-
levantes para o aprimoramento do co-
nhecimento jurídico. Entre fevereiro e
junho foram realizadas 44 palestras, sen-
do 39 eventos na Casa da Advocacia e
outros cinco em parceria com instituições
de ensino e da sociedade civil. Com o
número de atividades promovidas no pe-
ríodo, a Subseção deverá superar a agen-
da de eventos do ano passado.

No último trimestre foram ministra-
das palestras sobre questões atuais do
Direito. Em abril, advogados, estagiári-
os e estudantes de Direitos assistiram
e debateram com os palestrantes te-
mas como os aspectos e reflexos jurí-
dicos do Marco Civil da Internet, Audi-
ência de Custódia, e sobre o Recurso
Extraordinário 603616 que teve reper-
cussão geral reconhecida pelo STF com
a tese de que a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lí-
cita, mesmo em período noturno, quan-
do amparada em fundadas razões, de-
vidamente justificadas, e que indiquem

Primeiro semestre teve mais de 40 palestras
Capacitação

Subseção
promove uma

média de
10 eventos/mês que dentro da casa ocorre situação de

flagrante delito.
Em maio foram 11 eventos sobre

temas diversificados como Advocacia
Empresarial Previdenciária, Conciliação
e Mediação Pré-Processuais na Justiça
Federal com Peticionamento Eletrônico
e Mediação na Prática. Dentro do mes-
mo mês foram organizados eventos ex-
ternos como as palestras “Reforma Tra-
balhista: Precarização ou Modernização
das Relações de Emprego”, idealizada
pela Comissão de Direito do Trabalho e
realizada na Universidade Presbiteriana
Mackenzie; e Tutela Provisória no Có-
digo de Processo Civil, coordenada pela
Comissão de Direito Processual Civil e
ministrada no auditório da Faculdade de

Direito da PUC Campinas, além do IV
Fórum de Arbitragem de Campinas, em
parceria com a PUC Campinas .

A Lei de Recuperação de Empresas
e Falências foi uma das palestras da
agenda de junho, juntamente com ou-
tros temas relevantes como a Resolu-
ção Online de Disputas; os Meios
Extrajudiciais de Solução de Conflitos
(MESC) e os Meios Alternativos de So-
lução de Controvérsias.

CEPPA
No encerramento do primeiro semes-

tre, a OAB Campinas realizou nos dias
19, 20 e 21 de junho mais uma edição
Curso de Ética Profissional e Prerroga-
tivas para Advogados e Estagiários
(CEPPA). Coordenado pelas Comissões

de Ética e Disciplina e de Direitos e Prer-
rogativas de Campinas e pela
Coordenadoria Regional de Direitos e
Prerrogativas da 5ª Região, o curso
trouxe um completo conteúdo sobre as
normativas de conduta do advogado
previstas no Código Ética, os procedi-
mentos do Tribunal de Ética e Disciplina
e questões fundamentais relacionadas
às prerrogativas profissionais.

O CEPPA apresentou um conjunto de
sete palestras ministradas pelos advo-
gados Ricardo Toledo, Antonio Carlos
Chiminazzo, Alexandre Sanches Cu-
nha, Francisco Assis Garcia, Marco
Ruzene, Sérgio Carvalho de Aguiar
Vallim Filho, George Raymond Zouein,
Rita de Cássia Duarte e Deoclécio Ma-
chado.

De acordo com os advogados Rodrigo
Pasquarelli de Godoy, membro da Co-
missão de Ética e Disciplina e Gustavo
Garcia Francisco, integrante da Comis-
são de Direitos e Prerrogativas, o cur-
so auxilia, principalmente, aqueles que
estão ingressando na advocacia, a te-
rem uma visão mais ampla sobre seus
direitos e obrigações no exercício pro-
fissional, bem como fortalecer a clas-
se, além de reduzir as ocorrências le-
vadas às Comissões de Ética e de Prer-
rogativas da Subseção.

O curso teve a participação tanto de
estudantes como de advogados que
atuam há mais tempo na carreira, e
que puderam conhecer de forma mais
aprofundada as recentes alterações no
Código de Ética.

acordos entre as partes, antes que a
questão chegue ao Judiciário.

Além da Semana Jurídica da OAB
Campinas, já estão agendadas pales-
tras e seminários em agosto e setem-
bro. As inscrições podem ser feitas no
site da Subseção ou pelo e-mail da Co-
missão de Cursos e Palestras  - cur-
sosepalestras@oabcampinas.org.br

AGENDA
Seminário: Direitos Humanos -

Práxis, Emancipação e a Luta por
Direitos

Data: 26 de agosto (sábado)
Horário: às 10h
Expositores: Fernanda Carolina

de Araújo Ifanger,  Dr. Flávio Roberto
Batista, Dr. Silvio Beltramelli Neto, Dr.
José Henrique Rodrigues Torres, Dr.
Pedro Pulzatto Peruzzo, Jacqueline
Damázio Armando, Dra. Elisângela
Nunes de Oliveira e Dr. Paulo Tavares
Mariante

Local: CEMOP ( Rua Marcos Dutra
Pereira, 300, Sumaré)

Coordenação: Comissão de
Direitos Humanos

Palestra: Os Procedimentos
Policiais nas Situações de Resgate e

Maus  Tratos de Animais
Data: 31 de agosto (quinta-feira)
Horário: 19h
Expositor: Alexandre Moraes de

Alvarenga Rangel - Guarda Municipal
e protetor de animais

Local: Casa da Advocacia
Coordenação: Comissão de

Proteção e Defesa dos Animais

Palestra: Comunicação Acessível:
um direito das pessoas com ou sem
deficiência

Data: 13 de setembro (quarta-
feira) Horário: 19h

Expositor: Cláudia Werneck -
escritora e jornalista

Local: Casa da Advocacia
Coordenação: Comissão dos

Direitos das Pessoas com Deficiência

Seminário: 1º Seminário de
Comércio Exterior
Data: 19 de setembro (terça-feira),

Horário: das 8h às 17h
Expositores:
Daniel Maia, Elisangela Batista,

Patrick Sousa, Gustavo Felizardo,
Gabriel Pastore,  Alan Murça, Elaine
Costa, Lincoln Aroni, Gilberto
Oestreich, Diego Joaquim, Gabriela

Tiussi, Daniel Papp, Renato
Agostinho, Wilson Ziolli e Marcelo
Hideo

Local: Casa da Advocacia
Coordenação: Comissão de

Direito Aduaneiro

Palestra: Como Evitar a Devolu-
ção da Certidão de Honorários

Data: 20 de setembro (quarta-
feira) Horário: 19h

Expositor: Aislan de Queiroga
Trigo - presidente da Comissão de
Assistência Judiciária da OAB SP

Local: Casa da Advocacia
Coordenação: Comissão de

Assistência Judiciária

Congresso: 2º Congresso de
Direito Previdenciário
Data: 23 de setembro (sábado)
Horário: das 8h às 17h30
Expositores: Dra. Melissa

Folman, Dra. Ana Paula Fernandes,
Dr. Guilheme Feliciano, Dr. José
Ricardo Costa, Dra. Ivani Contini
Bramante, Dr. José Roberto Sodro e
Dr. Marco Aurélio Serau Jr.

Local: Casa da Advocacia
Coordenação: Comissão de

Seguridade Social
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Dirigentes da Secional e da diretoria da Subseção participaram da sessão

O plano de descentralização da OAB
SP, com uma maior aproximação da ad-
vocacia do interior paulista, trouxe para
Campinas um evento inédito: a
Subseção recebeu pela primeira vez
uma sessão da Turma Deontológica do
Tribunal de Ética e Disciplina (TED-I),
que possibilitou aos advogados, estagi-

ários e estudantes de Direito conhecer
o funcionamento do TED I. A sessão
aconteceu no final de junho na  Casa
da Advocacia.

A OAB paulista é a única no país que
possui a Turma Deontológica dentro da
estrutura do Tribunal de Ética e Discipli-
na. "As decisões da primeira turma tem
balizado o posicionamento de advoga-
dos de todo o Brasil, é a única secional
do país que tem uma turma
deontológica e agora estamos
implementando um dos motes dessa
gestão que é a interiorização das tur-

Casa da Advocacia recebeu
sessão inédita do Tribunal Deontológico

Descentralização

Iniciativa faz parte
do modelo de gestão

descentralizada
da Secional

mas do TED", afirmou o presidente do
TED, Fernando Calza de Salles Freire.

A principal atribuição da Turma
Deontológica é a de analisar e respon-
der a consultas, visando  orientar e
aconselhar os inscritos na Ordem so-
bre questões em tese, relacionadas à
conduta ética  e que não envolvam com-
portamento de terceiros.  As questões

analisadas nas sessões são encaminha-
das por escrito e assinadas, formula-
das por advogados ou estagiários ins-
critos na OAB.

A sessão teve a presença  do vice-
presidente da OAB SP, Fabio Romeu
Canton Filho, representando o presiden-
te da Secional, Marcos da Costa; do
presidente da Subseção Campinas,

Daniel Blikstein e da vice-presidente
Luciana Gonçalves de Freitas Sanches
Cunha; do presidente do Tribunal de
Ética e Disciplina, Fernando Calza de
Salles Freire; do presidente da I Turma
do TED, Pedro Paulo Wendel Gasparini;
do presidente da XVII Turma do TED,
George Zouein e dos conselheiros seci-
onais, Dijalma Lacerda e Lucia Helena
Sampataro Cirilo.

Para o vice-presidente da OAB SP,
Canton Filho, a iniciativa representa "a
materialização do nosso ideal, da
descentralização da administração da
OAB para todo o Estado de São Paulo,
em todas as suas frentes, no Tribunal
de Ética e Disciplina, nas Prerrogativas,
na CAASP. Esse é compromisso da ges-
tão, que pensa na advocacia como um
todo, unida, unificada", apontou Fabio
Romeu Canton Filho.

O presidente da OAB Campinas rei-
terou a relevância da nova estrutura da
Subseção e que tem permitido a reali-
zação de grandes eventos para a ad-
vocacia. "Essa Casa reaproximou a ad-
vocacia campineira que agora tem um
espaço à altura da sua grandiosidade,
com capacidade para atender aos seus
12 mil advogados. Significa também a
recolocação da OAB dentro da estrutu-
ra judiciária e da defesa da cidadania".

A defesa da Advocacia e das
prerrogativas nos tempos de crise

Palavra da Diretoria

A Constituição Federal de 1988 ele-
vou o advogado à uma carreira de
Estado, embora dele, Estado, seja o
advogado desvinculado. Ao Advoga-
do foi atribuída a missão constitucio-
nal de ser a voz da sociedade peran-
te o Estado, principalmente perante
o Poder Judiciário, parcela de com-
petência estatal responsável em dis-
tribuir a justiça.

Defensor do Estado democrático de
direito, guardião da Constituição, foi
o advogado apontado pelo Constitu-
inte de 1988 como indispensável à
administração da justiça, que em úl-
tima análise é a garantia de sobrevi-
vência da própria democracia e da
manutenção do próprio Estado de di-
reito.

Ao Advogado, é assegurada a
inviolabilidade por seus atos e mani-
festações no exercício da profissão e
isso não é um favor do Estado, isto
decorre de lei.

Não há e não poderia mesmo ha-
ver hierarquia entre os membros do
Ministério Público, da Magistratura e
da Advocacia pública ou privada, de-
vendo todos tratar com urbanidade e

respeito à cada qual.
Mas em tempos de crise globalizada

(crise política, social, econômica e
moral), a advocacia tem visto em al-
gumas tristes passagens o manifesto
desrespeito às prerrogativas dos ad-
vogados.

Em certos casos há um explícito con-
fronto direto entre membros da Magis-
tratura, do Ministério Públicos e das
forças de segurança em desfavor do
advogado. Mas quando se ataca o Ad-
vogado, quando as prerrogativas do
Advogado são desrespeitadas não es-
tão atacando somente a pessoa do
Advogado ou as prerrogativas do Ad-
vogado, estão atacando a democracia,
estão atacando o Estado de direito,
estão atacando a sociedade.

A permanecer esta cultura miúda,
pobre de qualquer base jurídica e até
filosófica, certamente estes que hoje
desrespeitam a advocacia e as prerro-
gativas dos advogados estarão dando
uma gigantesca contribuição para a
falência da democracia e prestigiando
à exaustão os regimes ditatoriais.

Vivemos tempos de intolerâncias e
de desrespeito às leis. Desrespeitar as

prerrogativas dos advogados é desres-
peitar a lei e o pior, quem deveria as-
segurar o cumprimento das leis, asse-
gura muitas vezes o seu desrespeito.

Recusa no atendimento do Advoga-
do, atrasos injustificados de audiência
ou a submissão à vexatória e constran-
gedora revista pessoal nas bolsas das
advogadas nos fóruns são pequenos
exemplos, dentro de um oceano, de
graves violações as prerrogativas da
Advocacia.

Diante de tantos ataques às prerro-
gativas da Advocacia e aos Advogados,
muitas vezes nos perguntamos se ain-
da haverá espaço para a democracia.

Aceitarmos calados a estas condu-
tas de desrespeito às prerrogativas da
Advocacia e aos Advogados é certa-
mente contribuir para a construção de
novos muros, novos apartheids, novos
mecanismos de repressão à liberdade
de manifestação e estaremos em con-
tagem regressiva para o silêncio eter-
no da sociedade.

Nossa missão como Advogado e,
principalmente, como representantes
da Advocacia é repudiar qualquer ata-
que ao Advogado e às prerrogativas

Paulo Braga,
secretário Geral

que lhe são
afetas por
lei. A
Subseção
de Campi-
nas da Or-
dem dos
Advogados
do Brasil
não se curva para a ilegalidade, não
se curva diante do autoritarismo e não
deixará de ser ouvida todas as vezes
que um Advogado, seja onde for, seja
que horas for, estiver sendo desres-
peitado no livre exercício de sua pro-
fissão.

E fica o alerta, estes que desrespei-
tam a Advocacia hoje, que violam
prazerosamente as prerrogativas da
Advocacia hoje, sob a justificativa de
cumprir a lei e assegurar a ordem pú-
blica, são os mesmos que amanhã ba-
terão às portas de um advogado quan-
do estiverem descendo a escada.

Afinal, como dizia Francesco
Carnelutti, “quando não restar mais
ninguém, restará somente o Advoga-
do sobre o último degrau da escada
ao lado do acusado”.
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85 anos
de história

Ação & Cidadania

Padroeiro dos Advogados

A OAB Campinas foi uma das quatro Subseções do interior que
recebeu a mostra “A história da OAB SP pelo olhar do Jornal do
Advogado – Manchetes históricas”. Durante 20 dias, entre 5 e 23 de
junho, a Cada da Advocacia abrigou a mostra que deu início às
comemorações dos 85 anos da instituição, completados este ano.

Os totens com 45 capas do jornal, selecionadas entre mais de 400
editadas ao longo dos 42 anos da publicação, ficaram em exposição
no terceiro andar da sede da Subseção. As capas mostraram mo-
mentos importantes e cruciais de atuação da Ordem na defesa dos
direitos individuais e coletivos, no respeito à cidadania e na preserva-
ção dos valores republicanos.

Os advogados que visitaram a mostra puderem conferir fatos
históricos do país como o retorno das eleições diretas, a votação da
Constituição Cidadã de 1988, o impeachment de Fernando Collor e o
trágico caso do massacre do Carandiru, além de outros destaques
sobre a atuação da Ordem em defesa da classe, como a capa de abril
de 1987 que estampou a manchete “Advogado é Inviolável” e contra
a ditadura, em 1975, com o título “Imprensa sem Liberdade – Censu-
ra Prévia e Restrições Econômicas”.

Além de Campinas, a mostra passou pelas Subseções de Santos,
São José dos Campos e Bauru.

Advogados, membros do Ministério Público, profes-
sores de Direito, Desembargadores, e pessoas da
comunidade participaram da homenagem a Santo Ivo,
padroeiro dos advogados, juízes, oficiais de justiça e
escrivães. A missa ocorreu no dia 19 de maio, na
Paróquia Santa Rita de Cássia e foi celebrada pelo
Arcebispo da Arquidiocese de Campinas, Dom Airton
José dos Santos. A liturgia contou com participação
especial do tenor e advogado Vicente Monteiro que
entoou os cânticos religiosos, acompanhado pelo
advogado e organista, João Gabriel Bertolini. A
celebração é uma iniciativa da OAB Campinas,
organizada pelo advogado Wilson Cesca, também
integrante da pastoral da Paróquia Santa Rita de
Cássia. Realizada anualmente, a missa teve a presen-
ça do presidente Daniel Blikstein, da vice-presidente
Luciana Cunha e dos diretores Cláudio Vieira e Ivan
Castrese. Também compareceu o ex-presidente da
Subseção e vereador, Marcos Bernardelli.

A Comissão da Verdade sobre Escravidão Negra no Brasil da OAB
Campinas reuniu advogados e representantes de várias entidades de

Campinas, na Casa da Advocacia, em um cine-debate sobre a
escravização no Brasil. O evento, realizado no dia 13 de maio, data em

que foi assinada a Lei Áurea no ano de 1888, teve a apresentação do
documentário “Menino 23 – Infâncias Perdidas no Brasil”, seguido do
debate sobre  a realidade brasileira e as formas de escravização da

população afrodescendente.
O documentário “Menino 23 – Infâncias Perdidas no Brasil”, do

diretor Belisario Franca, conta a história de garotos negros escravizados
durantes 10 anos por fazendeiros ligados ao movimento nazista no

interior de São Paulo, na década de 1930.
Participaram do evento a vice-presidente da OAB Campinas, Luciana

Cunha, o desembargador Eduardo Benedito de Oliveira Zanella,
presidente do Comitê de Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico
de Pessoas do TRT-15ª Região; o vereador Permínio Monteiro, repre-

sentando a Câmara Municipal de Campinas; o Conselheiro Estadual da
OAB SP, Dijalma Lacerda; e presidentes das Comissões da Verdade da Escravidão Negra da Subseção, Ademir José da Silva

e da Igualdade Racial, Adriana de Morais; o ex-presidente do TRT-15ª, desembargador Lorival Ferreira dos Santos e o
presidente do Conselho de Desenvolvimento e de Participação da Comunidade Negra de Campinas, Tagino Alves dos

Santos.
Para o advogado Ademir José da Silva, que organizou a sessão, o evento foi  extremamente positivo. No debate, os

participantes tiveram a oportunidade de discutir e traçar um paralelo entre o contexto do filme na atualidade. “Houve o
processo de escravização no período de 1534 até 1888, quando tivemos o advento da Lei Áurea, mas o processo continua

até os dias de hoje com a escravização moderna, na precarização do trabalho. A abolição se deu no papel, sem medidas de
inserção do abolido no mercado de trabalho. A OAB sai à frente quando encampa essa discussão”, destacou.

Cine-debate

O Ministério Público do Trabalho em
Campinas, em parceria com o Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª  Região e a
OAB Campinas, apresentou aos advo-
gados a campanha #Chega de Traba-
lho Infantil. O evento, realizado na Casa
da Advocacia, no dia 12 de maio, teve a
presença da diretoria da Subseção, da
desembargadora do TRT-15, Teresa
Aparecida Asta Gemignani; da
procuradora Marcela Monteiro Dória, re-
presentante da Coordinfância no interi-
or de São Paulo, da juíza Camila Ceroni
Scarabelli, do Juizado Especial da Infân-
cia e Adolescência; e da  secretária Mu-
nicipal de Assistência Social e Seguran-
ça Alimentar,  Janete Aparecida Valente

A aprsentação da campanha contou
com a participação do secretário Geral
da OAB Campinas e organizador da ati-
vidade, Paulo Braga; do advogado Aldo
José Foster de Lima; da conselheira Es-
tadual da OAB SP, Lucia Helena Sampa-
taro Cirilo; e do presidente da Comis-
são Estadual de Relacionamento com o
TRT-15ª da OAB SP, Sérgio Carvalho de
Aguiar Vallim Filho.

A proposta do evento foi a de
conclamar a advocacia a participar das
iniciativas da campanha #Chega de Tra-
balho Infantil que visa conscientizar a
população e buscar o engajamento dos
internautas nas redes sociais, incentivan-
do-os a postar o gesto da “hashtag” em
apoio à causa contra o trabalho irregu-
lar de crianças e adolescentes. A apre-
sentação da campanha na Casa da Ad-
vocacia contou com o apoio da Faculda-
de de Jaguariúna (FAJ).

# Chega de
Trabalho Infantil

Reatech
A 15ª edição da Feira Internacional de

Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e
Acessibilidade teve a presença da Comis-
são dos Direitos das Pessoas com Defici-
ência, representada pela presidente Vivian
Regina de Carvalho Camargo. O evento
acontece anualmente em São Paulo, no
mês de maio. Todos os anos membros da
Comissão visitam a feira com o objetivo
de ampliar o conhecimento sobre o setor
em busca da garantia dos direitos das pes-
soas com deficiência.
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Mulher, Diversidade e Igualdade

OAB Campinas lança novo site

Programação
terá série de

palestras com
especialistas

Dra. Ana Carolina e Dra. Fábia Cristina

Comissões preparam evento conjunto

Inovação Novos inscritos

Em um trabalho conjunto, as
Comissões da Mulher Advogada, da
Diversidade Sexual e Combate à
Homofobia e da Igualdade Racial
preparam uma série de palestras para
os meses de outubro e novembro, em
referência ao mês de prevenção do
Câncer de Mama e da Consciência
Negra. A iniciativa visa promover a
atenção à saúde, além de debater
temas jurídicos e questões relevantes
que envolvem o universo LGTB e o
combate à homofobia e discriminação
racial.

A programação está sendo elaborada
pelas presidentes das Comissões, as
advogadas Fábia Cristina de Almeida
Bigarani (Mulher Advogada), Ana
Carolina Hinojosa de S. Camargo de
Oliveira (Diversidade Sexual) e Adriana
de Morais (Igualdade Racial), com o

apoio dos demais integrantes das
comissões temáticas.

Entre os temas previstos, segundo
a presidente da Comissão da Mulher
Advogada, estão a prevenção do
câncer de mama, a importância de
realização de exames periódicos, a

práticas de exercícios, alimentação e
bem estar com orientações voltadas à
qualidade de vida e que serão
ministradas por médicos e especialistas
nos respectivos assuntos.

Na área jurídica será debatida a
importância da instalação em

Campinas da Vara do Juizado
especializado em violência doméstica
e familiar contra a mulher.

Também serão abordados temas
que envolvem a diversidade sexual
como a saúde da mulher LGTB
(lésbicas, bissexuais, mulheres
transexuais e travestis), em palestra a
ser ministrada pela psicóloga do Centro
de Referência LGTB de Campinas,
Barbara Dalcanale Menêses.

Em novembro, Mês da Consciência
Negra, serão organizadas atividades
voltadas à conscientização, buscando
promover a reflexão sobre a
importância de combater a
discriminação, bem como o preconceito
racial em todas as esferas.

“Nosso objetivo é envolver a
advocacia no debate de temas
importantes para a sociedade como um
todo e que cada participante seja um
agente multiplicador do conteúdo que
será apresentado dentro da
programação”, destacou a advogada
Fábia Bigarani.

As atividades serão gratuitas e
realizadas no auditório da Casa da
Advocacia . A programação completa
das palestras será disponibilizada no
site  e na página do facebook da
Subseção.

Até o início do mês de setembro
estará no ar o novo site da 3ª Subseção
com novas funcionalidades para a ad-
vocacia. Com visual mais moderno, o
site ganhou novo layout e foi desen-
volvido com design responsivo para
melhor visualização em celulares,
tablets  e outros dispositivos móveis.
A reformulação da página da OAB na
internet foi coordenada pela vice-pre-
sidente, Luciana Cunha e pelo diretor
Tesoureiro, Ivan Castrese.

Entre as novidades está a nova fer-
ramenta que possibilitará ao advoga-
do obter pelo próprio site a emissão
do Certificado de Participação nas pa-
lestras realizadas pela Subseção. O sis-
tema de inscrição nos eventos jurídi-
cos também foi reformulado para que
advogados, estagiários e estudantes de
Direito possam verificar as reservas
efetuadas. De acordo com a vice-pre-
sidente Luciana Cunha, os participan-
tes poderão baixar e imprimir o certifi-
cado, sem perder tempo com o deslo-
camento até a sede da Subseção.

Outra nova ferramenta é a área para
divulgação de ofertas de vagas para
advogados e estagiários que estejam
em busca de oportunidades no merca-
do de trabalho. Segundo o diretor Ivan
Castrese a proposta é possibilitar aos
escritórios e bancas uma facilidade a
mais na busca por profissionais e es-

tagiários e, ao mesmo tempo, auxiliar
os que buscam uma recolocação.

O site apresenta ainda uma me-
lhor visualização de todo o conteúdo
disponibilizado como a Tabela de Ho-
norários da Advocacia, o trajeto e
horário do ônibus da OAB, os convê-
nios oferecidos para a classe e a pes-
quisa de satisfação para que os ins-
critos na Subseção possam contribuir

com o sistema de Gestão da Quali-
dade, na melhoria dos serviços da
Casa da Advocacia e das Salas da
Ordem.

Na reformulação do layout os ícones
mais acessados pelos advogados es-
tão destacados na capa do site, a
exemplo da agenda de cursos e pales-
tras na Casa da Advocacia, os tutoriais
sobre a Certificação Digital, modelos

Dr. Ivan Castrese

Novo layout:
design

responsivo
facilitará o
acesso por
celulares e

tablets

de formulários para atos junto à
Subseção, além do acesso às páginas
do facebook da OAB Campinas.

O site da OAB possui um fluxo men-
sal de 11 mil usuários, sendo que em
média, 75% dos acessos são pelo com-
putador e 25% por dispositivos móveis.
Com o site responsivo, a previsão é
de um aumento no número de acessos
por celulares.
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Equipe da OAB Campinas segue
na disputa do Campeonato Estadual

O time da OAB Campinas fez sua
estreia na 2ª fase do 16º Campeonato
Estadual de Futebol de Campo OAB /
CAASP e já soma três vitórias consecu-
tivas. Na 1ª fase da competição, a equi-
pe ficou em segundo lugar no grupo 2,
garantindo a classificação.

Na partida disputada contra a
Subseção de Bragança Paulista, em 22
de julho, o time venceu  3 x 0.  No dia
29, os advogados de Campinas jogaram
em casa, no campo do Círculo Militar e
derrotaram a equipe Taubaté/Tremebé,
por 3 x 2 - com dois gols de Israel e um
gol de Daniel.  O jogo foi acompanhado
por familiares e amigos dos advogados.
O secretário Geral-Adjunto da OAB Cam-

pinas, Cláudio Vieira, estava entre os tor-
cedores. No terceiro jogo, em 5 de agos-
to, vitória de 2 x 1 sobre o time das
Subseções de Guaratinguetá,
Aparecida e Cachoeira  Paulista.

Para o presidente da Comissão de
Esportes da OAB Campinas, Sandro
Rogério Batista Lopes, a equipe fez uma
boa campanha na primeira fase e está
empenhada na busca pela vitória nas
demais partidas. "Temos um time uni-
do, com garra, em busca da classifica-
ção para chegar à fase final. Convida-
mos os colegas de Campinas a
prestigiarem os jogos, o apoio da torci-
da é um estímulo a mais para a nossa
equipe ", afirmou.

Entre titulares e reservas a equipe de
Campinas é formada pelos advogados
Guilherme Luis Martins, Rodrigo Augusto
da Silva, Yan Ribeiro do Carmo, Fernando
Endrigo Gatto, Hebert Cardoso, Miler
Rodrigo Franco, André Luis de Souza,
Tiago Domingues da Silva, Daniel
Subinas, Roberto Monteiro Junqueira
Lopes, Gustavo Morisco Zini, Marcos Ota-
vio Carvalho e Silva, Rafael Lopes dos
Santos, Sandro Rogério Batista Lopes,
Mario Henrique Trigilio, Carlos Guilher-
me Dobner Rodrigues Rocha, Alexandre
Nogueira de Camargo Satyro, Carlos
Eduardo da Silva, Paulo André Megiolaro,
Fabricio Andre Mendes Alvarenga, Juliano
Tasso,Carlos Henrique Volpe, Leandro
Henrique Vieira, Paulo Cesar do Amaral
Haddad, José Carlos Martins Junior,
Daniel Subinas, Jorge Victor Valente
Veiga, Israel  de Oliveira Correia  e Tiago
Barbosa Romano.

O advogado Israel de Oliveira Cor-
reia soma o maior número de gols nas
partidas disputadas pela Subseção e está
entre os artilheiros do campeonato.

Esporte

O secretário Geral-Adjunto, Cláudio Vieira (no alto), ao lado dos jogadores, acompanha as partidas;
o advogado Israel (camisa 18) disputa o título de artilheiro da competição

Advogados de Campinas participam da
1ª Copa Brasil de Judô

Os advogados Caio Piva, Luiz Felipe
de Oliveira Theodoro e Karla Caval-
cante Granato Valin Franco, inscritos na
Subseção Campinas, conquistaram sete
medalhas na 1º Copa Brasil de Judô
da OAB para Advogados Judocas, rea-
lizada  no dia 8 de julho, em Ribeiro

Dr. Luis Felipe de Oliveira Theodoro e Dr. Caio Piva

Preto. O evento foi realizado pela
Subseção de Ribeirão Preto, ao lado da
Secional e da CAASP, com apoio da AASP
(Associação dos Advogados de São Pau-
lo) e da 12ª Delegacia da Federação
Paulista de Judô.

Os atletas  campineiros  competiram

em várias categorias.  Luis Felipe de
Oliveira Theodoro conquistou o 1º Lu-
gar na Categoria M1, 2º Lugar na ca-
tegoria Sênior e 3º Lugar na Categoria
Absoluto. Caio Piva levou o 3º lugar
nas categorias Sênior e M2. A advogada
Karla Cavalcante Granato Valin Franco
recebeu duas medalhas pela categoria
feminino (até 30 anos).

A 1º Copa Brasil de Judô da OAB teve
a participação de atletas a advogados
dos Estados do Rio de Janeiro, Tocantins,
Mato Grosso do Sul, Maranhão, Distrito
Federal, Minas Gerais e de São Paulo,
tanto da capital como de várias cidades
do interior e foi disputada  nas categori-
as masculino e feminino.

A competição foi prestigiada pelo di-
retor da área de Esportes e Lazer a
CAASP, Célio Luiz Bitencourt, e pelo se-
cretário-geral da OAB-SP, Caio Augusto
dos Santos.

O presidente da OAB Campinas,
Daniel Blikstein, parabenizou os advo-
gados de Campinas pelos resultados
obtidos na competição, e também  a
Subseção de Ribeiro Preto pelo incen-
tivo à prática esportiva entre os profis-
sionais da classe.

Time campineiro
venceu os três

primeiros jogos da
segunda fase


