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PRERROGATIVAS: Encontro reúne lideranças na

Casa da Advocacia Campinas sediou
o II Encontro
Estadual de

Prerrogativas com a
presença de

representantes de
Subseções de

vários municípios
paulistas. O evento
teve a participação

dos presidentes
das Secionais de

São Paulo, do
Espírito Santo e

de Roraima.

A juíza Tatiane Moreira Lima em
palestra sobre a Lei Maria da Penha

O jurista Dalmo de Abreu Dallari
na Semana Jurídica

Semana de Debates sobre a
Reforma Trabalhista

1º Seminário de Comércio Exterior2º Congresso de Direito Previdenciário

RETROSPECTIVA
Durante o segundo semestre a OAB

Campinas realizou uma série de
eventos de capacitação, trazendo
grandes nomes do Direito para a
apresentação de palestras na Casa
da Advocacia. Mais de 4.000 advo-
gados e estudantes de Direito com-
pareceram às atividades.

Páginas 4, 5, 6, 7 e 8
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Advocacia Participativa
PABX (19) 3734-1234
Gabinete da Presidência
(19) 3734-1203 / 3734-1205
presidencia.campinas@oabsp.org.br
Gabinete do Secretário Geral
(19) 3734-1206 / 3734-1219
sg.campinas@oabsp.org.br
Secretaria (inscrições e
atendimento)
(19)3734-1222/1223/1224/1228
secretaria.campinas@oabsp.org.br
Secretaria das Comissões
(19) 3734-1213
comissões.campinas@oabsp.org.br
Assistência Judiciária
(19) 3734-1215
aj03_campinas@oabsp.org.br
Financeiro e Tesouraria
(19) 3734- 1230 / 1231
tesouraria.campinas@oabsp.org.br
Comissão de Direitos
e Prerrogativas
(19) 3734-1217
prerrogativas@oabcampinas.org.br
Comissão de Ética e Disciplina
(19) 3734-1170 / 1171/ 1172
etica.campinas@oabsp.org.br
Comissão de Direitos Humanos
(19) 3734-1214
direitoshumanos@oabcampinas.org.br
Biblioteca
(19) 3734-1210
biblioteca@oabcampinas.org.br
Protocolo  Integrado TJSP
(19) 3237-0736
Protocolo TRT 2ª Região
(19) 3239-0118

O Jornal da Ordem mantém espaço aberto aos advo-
gados para sugestões: e-mail jornaldaordem@oab-
campinas.org.br   - Os artigos assinados são de respon-
sabilidade de seus autores.
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Editorial

ATENDIMENTO DIFERENCIADO
No dia 30 de outubro passou a va-

ler a liminar concedida pela Justiça
Federal do DF, que determinou medi-
das expressas para otimizar o aten-
dimento de profissionais da advoca-
cia nas agências do Instituto Nacio-
nal de Seguridade Social (INSS) de
todo o país. A medida é fruto do em-
penho da OAB Federal em conjunto
com as Secionais da Ordem. A deci-
são judicial impõe a garantia a
advogadas e advogados de atendi-
mento diferenciado nas agências do
órgão, sem agendamento prévio, em
local próprio e independente de dis-
tribuição de senhas, durante o horá-
rio de expediente. Além disso, servi-
dores do INSS não podem impedir
profissionais da advocacia de
protocolizar mais de um benefício por
atendimento e nem obrigar o proto-
colo de documentos e petições por
meio de agendamento prévio e reti-
rada de senha. Cláudio Lamachia,
presidente nacional da OAB, saudou
a atuação da Procuradoria Nacional
de Defesa das Prerrogativas no caso

e destacou que "prerrogativas, antes
de pertencerem à advocacia, perten-
cem diretamente ao cidadão, pois
advogadas e advogados representam
a voz da cidadania em juízo".

CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO
O Projeto de Lei nº 5.511/2016 que

determina a obrigatoriedade da pre-
sença de advogado na solução
consensual de conflitos, tais como con-
ciliação e mediação, foi aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania da Câmara Federal e, se
não houver recurso, seguirá para o
Senado Federal. O projeto aprovado
em caráter terminativo na Câmara
atende a uma iniciativa da Secional
paulista, endossada pelo Conselho Fe-
deral.  O projeto altera a redação do
Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994),
acrescentando ao artigo 2º a seguinte
redação: "§ 4º É obrigatória a partici-
pação do advogado na solução
consensual de conflitos, tais como a
conciliação e mediação, ressalvado o
disposto no art. 791 da Consolidação
das Leis do Trabalho".

APLICATIVO JTE
A OAB Campinas disponibilizou em

seu site o material informativo com
orientações sobre o uso do aplicativo
Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe).
O aplicativo permite aos advogados
acompanhar a movimentação dos
seus processos, acessar o histórico
dessa movimentação, ver sentenças
e outros documentos de cada ação
em PDF. O JTe também possibilita
emitir e visualizar boletos para paga-
mentos, conectando diretamente a
Caixa Econômica Federal. Além dis-
so, o usuário pode verificar jurispru-
dência e pautas de audiências e ses-
sões, entre outros serviços. A ferra-
menta é disponibilizada para celula-
res dos sistemas Android e IOS.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Com o objetivo de aprimorar o
atendimento aos advogados, a di-
retoria da OAB Campinas solicita
aos pofissionais que acessem a
pesquisa de satisfação no site da
Subseção. O formulário é de fácil
preenchimento, com apenas 10
questões, bastando um clique para
cada resposta. Acesse
www.oabcampinas.org.br/pesqui-
sa-de-satisfacao/

 No decorrer desse ano nossa dire-
toria esteve empenhada em trazer
para a advocacia de Campinas uma
ampla programação de palestras e
atividades, voltadas à promoção da
justiça e cidadania, visando capacitar
e atualizar os profissionais sobre te-
mas relevantes do Direito, e em es-
pecial os que envolvem alterações no
ordenamento jurídico, a exemplo da

Reforma Trabalhista.
No intuito de oferecer conteúdo de

qualidade para o aprimoramento do
conhecimento, buscamos palestrantes
altamente qualif icados, entre
advogados, juízes, promotores e
desembargadores, de várias partes do
país, no sentido de disseminar
experiências e informações sob a ótica
dos operadores do Direito em todas
as instâncias.

A atuação dos diretores da nossa
Subseção, com dedicação e até mesmo
com uma certa dose de ousadia, foi
fundamental para o sucesso desse

Na Ordem

“...conseguimos trazer
o advogado de volta

à nossa casa, a
Casa da Advocacia...”

projeto. Dentro desse contexto vale a
pena citar a presença do jurista Dalmo
de Abreu Dallari, com uma brilhante
palestra na abertura da Semana
Jurídica, e cujo convite para estar em
nossa sede foi agendado com um ano
de antecedência.

Encerramos o ano com o
sentimento de dever cumprido, ao
atingir a meta de ampliar a oferta de
eventos de capacitação. Em 2016
foram realizadas 60 palestras na Casa
da Advocacia e, em 2017, a Subseção
encerrará a agenda com um total de
82 eventos de capacitação.

Dentro do balanço das atividades
promovidas na Casa da Advocacia há
que se destacar os eventos de grande
porte realizados nesse segundo
semestre e que superaram todas as
expectativas. A Semana Jurídica
realizada em agosto, dentro da
programação do Mês do Advogado, e
a Semana de Debates sobre a Reforma
Trabalhista que ocorreu em setembro,
lotaram o auditório. O volume de
inscrições recebidas para os dois
eventos superou em mais de 50% o
número de vagas, limitado pela
capacidade do auditório.

Para atender aos interessados,
buscamos recursos tecnológicos que
possibil itaram a transmissão
simultânea das palestras para o
segundo auditório da nossa sede.
Durante a Semana de palestras da

Reforma Trabalhista, além da projeção
para o miniauditório, a OAB fez a
transmissão ao vivo pelo facebook,
fazendo com que milhares de
advogados pudessem assistir as
palestras em tempo real.

Sem dúvida nenhuma alcançamos
o objetivo de capacitar advogados,
estagiários e estudantes de Direito,
mas, ao mesmo tempo, conseguimos
trazer o advogado de volta à nossa
casa, a Casa da Advocacia e
Cidadania. A cada dia, vemos novos
colegas frequentando a sede, seja
para participar das palestras e eventos
ou mesmo para utilizar os serviços
disponibilizados em nossa Subseção.

É essa advocacia participativa,
integrada e interagindo com a sua
entidade de classe, que buscamos para
atingir um objetivo ainda maior, o de
unificar, fortalecer e valorizar cada vez
mais a nossa profissão.

 Daniel Blikstein - Presidente
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Inovação

Site traz novas funcionalidades
 Com nova identidade visual e

navegabilidade mais simples e de fá-
cil visualização, o novo site da OAB
Campinas já está em pleno funciona-
mento, trazendo novo conteúdo para
os advogados. O novo projeto foi co-
ordenado pela vice-presidente, Luciana
Cunha, e pelo diretor tesoureiro, Ivan
Castrese,  com o desenvolvimento téc-
nico de empresa especializada.

Na capa do site estão em destaque
os serviços mais procurados pelos
advogados e usuários do site,
agilizando a navegação. Tabela de
honorários, tutoriais sobre a
Certificação Digital, modelos de
formulários para atos junto à
Subseção, além do link para as
páginas do facebook da OAB
Campinas, podem ser acessados na

Ferramenta facilita
inscrição em cursos e
palestras promovidos

pela Subseção

página inicial. Outra novidade é o
formato responsivo para visualização
em celulares e outros dispositivos
móveis.

Todas as áreas de acesso à
informação foram reformuladas e
atualizadas. Os interessados
encontram ainda informações sobre a
Subseção, endereços das Salas,
telefones dos departamentos da Casa
da Advocacia, composições das
comissões temáticas, conteúdo sobre
Prerrogativas e Ética, incluindo o
Estatuto da Advocacia.

O site também disponibiliza aos
advogados o formulário de contato
com a Subseção e a Pesquisa de
Satisfação para que os inscritos
avaliem os serviços oferecidos e
possam encaminhar sugestões.

Novas funcionalidades
A área de cursos e palestras, uma

das mais acessadas, foi totalmente
repaginada, com novo modelo de
inscrição e envio de confirmação para
o e-mail do advogado. O sistema
também agil izará o envio do
Certif icado de Participação aos
advogados, estagiários e estudantes
de Direito que participarem dos
eventos de capacitação. Além da
grade de eventos da Subseção, na

área também foram disponibilizadas
as sessões de Cursos da ESA
Campinas e de Eventos Jurídicos
externos.

Outra nova ferramenta é a área
para divulgação de ofertas de vagas
para advogados e estagiários que
estejam em busca de oportunidades
no mercado de trabalho. O objetivo é
possibilitar aos escritórios e bancas a
divulgação de vagas e, ao mesmo
tempo, auxiliar os que buscam uma
recolocação. Os escritórios
interessados devem efetuar um
cadastro prévio para inserir a oferta
de vaga.

A área de multimídias passou a ter
novo formato, permitindo o rápido
acesso à Galeria de Fotos dos eventos
realizados pela Subseção e também
o download das imagens. Na mesma
área o site ganhou uma sessão de
vídeos, onde os usuários podem
assistir os conteúdos dos principais
eventos realizados pela OAB
Campinas.

O site possui uma visitação mensal
de 11 mil usuários em média, sendo
que 75% dos acessos são pelo
computador e 25% por dispositivos
móveis como celulares e tablets.
Acesse: www.oabcampinas.org.br
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Em um trabalho conjunto da di-
retoria da Subseção e das Comis-
sões Temáticas, nos meses de agos-
to, setembro e outubro foram reali-
zadas mais de 30 palestras de
capacitação e atualização profissio-
nal para a advocacia campineira,
atraindo também estudantes de Di-
reito e advogados de cidades da
Região Metropolitana de Campinas.

A agenda do segundo semestre
teve eventos especiais, com a pre-
sença de palestrantes convidados de
renome na área do Direito, e que

lotaram a Casa da Advocacia, a
exemplo da Semana Jurídica que
ocorreu em agosto, dentro das co-
memorações do Mês do Advogado,
e a Semana de Debates da Reforma
Trabalhista, realizada na última se-
mana de setembro. Juntos os dois
eventos reuniram um público de
mais de 2.000 pessoas entre advo-
gados, estagiários e estudantes de
Direito.

Também com a casa lotada, a
Subseção promoveu, por meio da
Comissão de Seguridade Social, o
2º Congresso de Direito
Previdenciário e o II Encontro Esta-
dual de Prerrogativas que trouxe
para a sede da OAB Campinas ad-
vogados e dirigentes de Subseções
de várias regiões do Estado e tam-
bém lideranças da advocacia nacio-
nal. Dos 36 eventos realizados, ape-
nas quatro foram em espaços ex-
ternos.

Segundo o presidente Daniel
Blikstein, o sucesso das atividades
de capacitação, em especial dos
grandes eventos que requerem um
extenso trabalho de planejamento e
também de logística, é resultado do
empenho e da dedicação da vice-
presidente Luciana Cunha e dos di-
retores Paulo Braga, Cláudio Vieira
e Ivan Castrese, com o apoio dos
funcionários.

“Para trazer aos nossos inscritos
eventos de capacitação com juris-
tas conceituados em nível nacional,
é necessário um planejamento pré-
vio, feito com muita antecedência.
São muitas etapas, que passam por
uma série de detalhes, como a dis-
ponibil idade de agenda dos
palestrantes convidados, a logística
para recebê-los em Campinas, e a
organização dentro própria Casa da
Advocacia para recepcionar e aco-
modar o público inscrito nas pales-
tras”, explicou Blikstein.

Eventos jurídicos atraíram mais de 4.000 pessoas
Capacitação

No quadrimestre
foram realizados

entre 9 e 10
eventos por mês

DATA
02/ago
07/ago
15/ago
16/ago
17/ago
17/ago
21/ago
21/ago
22/ago
23/ago
24/ago
26/ago
31/ago
12/set
13/set
19/set
20/set
21/set
23/set
25/set
26/set
27/set
28/set

04/out
06/out
17/out
18/out
19/out
20/out
23/out
24/out
25/out
31/out
13/nov
22/nov
24/nov

EVENTO
Empreendedorismo e Coaching Jurídico
Advocacia Colaborativa e Trabalho Interdisciplinar
Comportamento  através da Maquiagem
Prerrogativas em Debate
Perícia Médica - Aspectos Práticos para Advogados e Médicos
Revisão da Vida  Inteira
Mesa Redonda de Debates: Recursos no Novo CPC (externo)
Semana Jurídica: A Constituição na Vida dos Povos
Semana Jurídica: Uma Visão Geral sobre a Codificação Civil Brasileira
Semana Jurídica: Reforma Trabalhista
Semana Jurídica: Ativismo Judicial em Matéria Criminal
Seminário Direitos Humanos - Práxis, Emancipação e Luta por Direitos (externo)
Os Procedimentos Policiais nas Situações de Resgates e Maus Tratos de  Animais
Diálogos sobre Direito Humano e Fundamental à Moradia
Comunicação Acessível: um Direito das Pessoas com ou sem Deficiência
1º Seminário de Comércio Exterior
Como Evitar a Devolução da Certidão de Honorários
Judicialização da Saúde: Sumula 102 TJSP  versus Prescrição Médica
2º Congresso de Direito Previdenciário
Semana de Debates sobre a Reforma Trabalhista
Semana de Debates: A Reforma Trabalhista no Direito Brasileiro
Semana de Debates: Aspectos Gerais da Reforma Trabalhista
Semana de Debates: Análise da Reforma Trabalhista a luz do Princípio
  Constitucional da Vedação do Retrocesso Social
Advocacia Exponencial - O futuro é melhor do que você imagina
Cuidados e Responsabilidades no uso da internet
Opções Tributárias para Advogados
II Mesa Redonda de Debates: Negócios Jurídicos Processuais (externo)
Atuação do Poder Judiciário na Aplicação da Lei Maria da Penha
II Encontro Estadual de Prerrogativas
Prevenção do Câncer de Mama na Mulher de Alto Risco
Colaboração Premiada e Justiça Penal Negocial: Uma Visão Prática
Judicialização da Saúde: Planos de Saúde (externo)
A Visão das Recuperandas sobre as Propostas de Alteração da Lei 11.101/2005
Nova Lei Trabalhista Questões Processuais
A Arbitragem e as Ações Imobiliárias
Diálogos sobre o Projeto de Lei Escola sem Partido

COORDENAÇÃO
Antonio José Itarola
Silmara Zappia A. Ferreira
Fábia C. Bigarani
Pedro Gonçalves Filho
Márcio A. Marques Inácio
Daniele Domingos Monteiro
Geraldo Fonseca de Barros Neto
Paulo Braga
Paulo Braga
Paulo Braga
Paulo Braga
Paulo Braga
Adriana Gonçalves Serra
Paulo Braga
Vivian Regina de C. Camargo
Alan Aparecido Murça
Eliane Ap. Stefani
Márcio A. Marques Inácio
Daniele Domingos Monteiro
Luciana Cunha/Paulo Braga
Luciana Cunha/Paulo Braga
Luciana Cunha/Paulo Braga
Luciana Cunha/Paulo Braga

Antonio José Itarola
Carlos Alberto Casanova Campos
Antonio José Itarola
Geraldo Fonseca de Barros Neto
Antonio José Itarola
Antonio Carlos Chiminazzo
Antonio José Itarola
Guilherme Cremonesi Caurin
Márcio A. Marques Inácio
Fernando Pompeu Luccas
José Carlos Martins Jr.
Silmara Zappia A. Ferreira
Paulo Braga/ Gabriel M. Furquim

Palestras
apresentadas

por juristas
e advogados

especializados
tiveram

recorde de
inscritos

RETROSPECTIVA
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Empreendedorismo e
Coaching Jurídico - O tema
foi apresentado  pelo advoga-
do Afonso Paciléo, Master
Coach Jurídico, especialista em
Direito e Processo do Traba-
lho e vice-presidente da Co-
missão de Direito Material do
Trabalho da OAB SP .

1º Seminário de Comér-
cio Exterior -  Advogados, re-
presentantes do Ministério da
Indústria e Comércio Exterior
e Serviços, da Receita Fede-
ral do Brasil, do setor indus-
trial e especialistas do setor
participaram do seminário or-
ganizado pela Comissão de
Direito Aduaneiro. Na pauta
do evento foram debatidas as
mudanças nas operações de
Comércio Exterior e o impac-
to  sobre a importação e exportação de mercadorias.

Os Procedimentos Polici-
ais nas Situações de Res-
gates e Maus Tratos de Ani-
mais - Com a participação de
ONGs, a palestra organizada
pela Comissão de Proteção e
Defesa dos Animais teve como
expositor o guarda Municipal
e protetor de animais, Alexan-
dre Moraes de Alvarenga
Rangel.

Prerrogativas em Deba-
te - Evento comemorativo à
data de criação do Conselho
Regional de Prerrogativas da
5ª Região. Como parte da pro-
gramação do Mês do Advoga-
do, o debate  teve a presen-
ça do presidente da Comissão
Estadual de Defesa de Direi-
tos e Prerrogativas, Cid Vieira
de Souza Filho. Com o tema
central "Advocacia e Autorida-
des Policiais", o debate teve
a participação de advogados
e representantes da área de Segurança Pública em Campinas e lotou
o auditório da Casa da Advocacia.

Advocacia Colaborativa e
Trabalho Interdisciplinar -
Palestra ministrada pelas
advogadas Fernanda Levy,
mediadora com experiência
em gestão de conflitos cíveis
e empresariais e Mônica Ribei-
ro de Andrade Gama, também
graduada em Psicologia; e
pela psicóloga Mirian Blanco
Muniz, terapeuta familiar e
mediadora judicial. A abertu-
ra foi do diretor Tesoureiro da Subseção e vice-presidente da Comis-
são de Conciliação e Mediação, Ivan Castrese.

2º Congresso de Direito
Previdenciário - Mais de 250
advogados, estagiários e es-
tudantes de Direito participa-
ram da segunda edição do
evento organizado pela Co-
missão de Seguridade Social
da OAB Campinas, presidida
pela advogada Daniele Domin-
gos Monteiro. O congresso
reuniu seis palestras sobre
temas relevantes da área,
apresentadas pela  Dra.
Melissa Folman , Dra. Ana

Paula Fernandes, Dr. Raimundo Simão de Mello, Dr. José Ricardo da
Costa;  Dra. Ivani Contini Bramante, Dr. José Roberto Sodero e Dr.
Marco Aurélio Serau Jr.  O  Congresso teve o apoio das empresas CPJUR-
Centro Preparatório Jurídico, Instituto do Sono de Campinas, Instituto
Brasileiro  de Direito Previdenciário IBDP), Ótica Foco, Atract-TI,  IEPREV,
Hotel Mercure, Vida Max, Prévius Cálculo Previdenciário,  Mongeral
Aegon Seguros, Vanguarda, Icamp Marcas e Patentes , Damasio Edu-
cacional, Sam's Club, Instituto Erga Omnes, AS - Arcari&Santos.

Judicialização da Saúde:
Sumula 102 TJSP  versus
Prescrição Médica -  Com a
participação de advogados e
médicos, a palestra trouxe ao
debate a responsabilidade da
prescrição médica quanto à li-
beração de medicamentos ex-
perimentais prevista na
Súmula 102. O tema teve como
expositores o médico  e Con-
selheiro do Cremesp, Renato
Azevedo Júnior, o Conselhei-
ro do Conselho Regional de

Medicina (CRM), Luiz Antônio da Costa Sardinha; e o Desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Miguel Angelo Brandi
Júnior.

 Opções Tributárias para
Advogados -  O tema foi apre-
sentado pelo contabilista José
Roberto Gomes Jardim, gradu-
ado em Administração de Em-
presas, pós-graduado em
Controladoria, Gestão e Finan-
ças pela PUC-SP, possibilitan-
do aos advogados uma me-
lhor compreensão sobre a in-
cidência de impostos para o
profissional autônomo, socie-

dades e escritórios.

Atuação do Poder Judici-
ário na Aplicação da Lei
Maria da Penha -  A palestra
foi apresentada pela juíza
Tatiane Moreira Lima, especi-
alista em Direito Processual
Civil pela PUC-Campinas, e ti-
tular da Vara da Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mu-
lher no Foro Regional do
Butantã, em São Paulo, até
meados de outubro deste
ano. A juíza discorreu sobre a

aplicação da Lei Maria da Penha e a situação da mulher frente à violên-
cia doméstica, baseado nos mais de 5 mil processos em que atuou.

RETROSPECTIVA
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Semana Jurídica teve ampla
participação da advocacia

A quarta edição da Semana Jurídica
realizada pela OAB Campinas dentro da
programação do Mês do Advogado re-
presentou um marco na história da
Subseção, com a participação de cerca
de 1.200 pessoas. Nos quatros dias do
evento - de 21 e 24 de agosto -, o audi-
tório principal ficou lotado. Para aten-
der ao grande número de inscritos - que
superou a capacidade de assentos -  as
palestras foram transmitidas em tem-
po real em dois espaços montados com
telões no auditório do segundo andar e
também no quarto andar da Casa da
Advocacia.

O ciclo foi aberto pelo jurista Dalmo
de Abreu Dallari,  com a palestra sobre
A Constituição na Vida dos Povos, e  que
atraiu um grande número de advoga-
dos e estudantes de Direito.

No dia seguinte, o professor Rodolfo
Pamplona Filho falou sobre a Codificação
Civil Brasileira; no terceiro dia a Se-
mana Jurídica bateu recorde de público
com a palestra sobre a Reforma Traba-
lhista, ministrada pelo advogado e con-
sultor jurídico, Leone Pereira. No encer-
ramento, o promotor de Justiça, Rogé-
rio Sanches Cunha, discorreu sobre o

RETROSPECTIVA

Família Amaral recebe placa com homenagem

tema Ativismo Judicial em Matéria Cri-
minal.

A coordenação da Semana Jurídica
foi do secretário Geral, Paulo Braga,
com foco nas principais áreas do co-
nhecimento jurídico - Direito Constitu-
cional, Cível, Criminal e Trabalhista- re-
lacionadas ao momento social do país.
"Trouxemos temas que são objeto de
reflexão não só no mundo jurídico, mas

também na sociedade como um todo,
principalmente a Reforma Trabalhista e
os valores da Constituição, que são te-
mas de maior indagação da sociedade".

Para o presidente Daniel Blikstein, a
Semana Jurídica, realizada pela segun-
da vez na nova sede da Subseção, con-
solidou-se com um dos principais even-
tos para o aprimoramento profissional
da classe. "Tivemos um número muito

Antes do início da palestra, a Secional e a
Subseção prestaram uma homenagem ao ex-
prefeito de Campinas, Francisco Amaral,
também advogado e deputado por seis
legislaturas, falecido em janeiro do ano
passado. “É uma grande oportunidade
presenciar a palestra de um dos mais
importantes juristas do país, e também, ao
mesmo tempo, de testemunhar a justa
homenagem ao grande advogado desta terra,
Francisco Amaral”, afirmou o vice-presidente
da Secional, Fábio Romeu Canton Filho. O
presidente da Subseção, Daniel Blikstein,
também destacou a relevância do evento. “É
um dia especial, recebermos o Dr. Dalmo
Dallari, que é um referencial do Direito, assim
como foi um referencial na gestão pública o
Dr. Francisco Amaral”.

A entrega da honraria foi proposta pelo
conselheiro Dijalma Lacerda. “O Dr. Francisco
Amaral foi um dos signatários da nossa Carta Magna de 1988, documento que contém a assinatura dele,
foi um advogado brilhante”, afirmou o conselheiro, parabenizando a família, representada pela viúva,
Marília Martorano Amaral, e pelas fillhas Yara e Eliana. A deputada estadual, Célia Leão, também prestou
homenagem à família. “Um homem que escreveu a história desse país, no Direito, na política, no Parlamento
e no Executivo, a OAB foi sensível em homenagear um advogado como Francisco Amaral”, disse.

Homenagem

Miniauditórios também receberam público

grande de inscritos e cumprimos nosso
objetivo de fazer da Casa da Advocacia
um local de encontro, de conversa, de
troca de ideias e de experiência entre
os colegas. Émuito importante trazer
para nossa cidade debates jurídicos de
referência nacional".

A Semana Jurídica da OAB Campi-
nas teve o apoio do Banco do Brasil,
Vida Max e Unimed Seguros.

Advogados e estudantes lotaram o auditório principal para assistir as palestras

 Palestras tiveram
temas atuais

das principais
áreas do Direito
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RETROSPECTIVA

Baile da Advocacia

F

A abertura da Semana Jurídica atraiu
cerca de 400 pessoas que lotaram os
dois auditórios da Casa da Advocacia
de Campinas para assistir a palestra do
jurista Dalmo de Abreu Dallari.

A mesa teve a participação do vice-
presidente da OAB SP, Fábio Romeu
Canton Filho, representando o presiden-
te Marcos da Costa, e da secretária
Geral-Adjunta da OAB SP, Gisele Fleury
Charmillot Germano de Lemos, acom-
panhados do presidente da OAB Cam-
pinas, Daniel Blikstein; do secretário
Geral-Adjunto e coordenador da Sema-
na Jurídica, Paulo Braga; dos conselhei-
ros Secionais Djalma Lacerda, Raquel
Tamassia Marques, e Lucia Helena
Sampataro Cirilo; da deputada estadu-
al, Célia Leão; e do representante da
Superintendência Regional do Banco do
Brasil, Kepler da Silveira Palhano.

Dalmo de Abreu Dallari abordou a
Constituição do século XVIII à atuali-
dade, citando fatos históricos importan-
tes na composição da Constituição em
vários países como França e Estados
Unidos e que exerceram influência so-
bre as primeiras Constituições do Bra-
sil. "Acredito profundamente no Direito
e na Constituição como instrumentos do
Direito e da Justiça, é extremamente
importante essa oportunidade de uma
reflexão a respeito dessa temática", afir-
mou. Dallari disse ainda que “a realiza-

A Constituição na
Vida dos Povos

A compreensão da
evolução histórica da
codificação civil brasi-
leira e como as mu-
danças das disciplinas
das relações civis influ-
enciam a advocacia da
atualidade foram apre-
sentadas pelo advoga-
do e professor Rodolfo
Pamplona Filho, Titular
do Curso de Direito e
do Mestrado em Direi-
to, Governança e Polí-
ticas Públicas da
Unifacs (Universidade
Salvador), Mestre em
Direito pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo e
em Direito Social pela UCLM -
Universidad de Castilla-La Mancha
(2012), e Doutor em Direito também
pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo.

Para o especialista, a evolução da
sociedade refletiu na evolução das pró-
prias normas do Direito Civil. "O sis-
tema Codificado Civil brasileiro na sua
origem era um sistema excludente,
patrimonialista, machista, de uma so-
ciedade agrária, aristocrática, de uma

A Codificação
Civil Brasileira

Um dos temas mais concorridos da
Semana Jurídica, a Reforma Trabalhis-
ta, teve como expositor o advogado e
consultor jurídico, Leone Pereira, tam-
bém professor, pós-doutor pela Facul-
dade de Direito da Universidade de
Coimbra, Doutor e Mestre em Direito
do Trabalho e Processo do Trabalho
pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo. Na apresentação ele dis-
correu sobre as principais mudanças,
os aspectos negativos e positivos. "Essa
reforma envolveu muito mais artigos
que as pessoas pensam, foram 117 ar-
tigos da CLT. É uma reforma
impactante, que, a meu ver, poderá
trazer muitos aspectos positivos para
a carreira do advogado que vai ser

bastante demandado, até pelas dúvi-
das e problemas da sociedade. Nós
temos que enxergar isso não como um
problema, mas como uma grande opor-
tunidade, inclusive, de crescimento pro-
fissional", ressaltou.

O especialista aponta que deverá
haver um crescimento na demanda no
aspecto consultivo e preventivo. "O Ad-
vogado vai ser demandado tanto pe-
los trabalhadores, como pelos empre-
sários, primeiro no sentido de asses-
sorar o trabalhador diante do que ele
perdeu e do que se manteve dentro da
relação trabalhista, e nas empresas,
para assessorá-las no sentido de no-
vas formas de contratação, à luz das
possibilidades da reforma", avaliou.

ção de eventos como esse é muito im-
portante para transmitir informações,
mas, sobretudo, para conscientizar para
que todos percebam a grande impor-
tância da Constituição e, para que aque-
les que atuam na área jurídica tenham
sempre consciência que a Constituição
é norma jurídica superior e vinculante,
não é sem razão que a própria Consti-
tuição estabelece que a primeira e a
mais importante atribuição do STF é a
guarda da constituição, somente com a
guarda da Constituição nós iremos vi-
ver numa sociedade verdadeiramente
democrática", pontuou o jurista.

sociedade absolutamente tradiciona-
lista. No passado a compreensão do
atuar da advocacia era pensar na ta-
refa da subsunção, na interpretação
do preceito da norma da lei e aplicar
o caso concreto e, hoje, nós temos uma
preocupação com a questão do ônus
da argumentação, trabalhar com con-
ceitos abertos, principais, com valo-
res, e isso requer uma atualização
constante do profissional do Direito,
notadamente do advogado", destacou
Rodolfo Pamplona Filho.

 Reforma Trabalhista

No encerramento, a Casa
da Advocacia recebeu o pro-
motor de Justiça, Rogério
Sanches Cunha, professor da
Escola Superior do Ministério
Público do Estado de São Pau-
lo e coordenador científico do
"CERS" cursos jurídicos on-
line. O ativismo judicial, se-
gundo Sanches, vem crescen-
do no Brasil. Ele exemplificou
as decisões do Supremo na
esfera Cível, como as relações
homoafetivas e o casamento
homoafetivo. "Já estávamos
acostumados a ver esse po-
der criativo dos tribunais. Ago-
ra, esse poder criativo está tomando a
área criminal. Temos casos em que o
Supremo criou e criou bem, mas tem
casos em que acabou extrapolando de-
mais a sua função", opinou.

De acordo com o jurista, o ativismo
judicial em matéria criminal, na maio-
ria dos casos, tem favorecido os advo-
gados. "O advogado é a mola propul-
sora do ativismo judicial, o ativismo ju-
dicial não nasce, na maior parte das
vezes, da cabeça do juiz, ele é provo-

cado pelo advogado que quer muita das
vezes um tribunal ativista por conta do
inativismo parlamentar", citou, acres-
centando, no entanto, casos em que o
ativismo judicial é prejudicial ao advo-
gado. "A execução penal provisória da
pena em segunda instância e que até
levou a OAB a ingressar com uma Ação
Declaratória de Inconstitucionalidade,
querendo evitar isso. Nesse caso, o
ativismo judicial acabou surtindo efeito
contrário", comentou.

Ativismo Judicial
em Matéria Criminal



Outubro/Novembro 2017 8

Curso de Ética Profissional e Prerrogativas atraiu advogados e
estudantes

A Semana de Debates sobre a Refor-
ma Trabalhista organizada pela 3ª
Subseção superou a expectativa da di-
retoria, com a lotação completa do au-
ditório da Casa da Advocacia, além de
um miniauditório montado no terceiro
andar, com transmissão simultânea para
acomodar os participantes. Para os qua-
tro dias do evento, realizado entre 25 e

28 de setembro, a OAB Campinas rece-
beu mais de 1.500 inscrições de advo-
gados, estagiários, estudantes de Direi-
to e de outros profissionais da área. Di-
ante do grande interesse da classe, as
palestras foram transmitidas, ao vivo,
pela página do facebook. Somente na
palestra de abertura foram registradas
2.300 visualizações.

A longo da Semana o presidente da
OAB Campinas, Daniel Blikstein; a vice-
presidente Luciana Cunha; o secretário
Geral, Paulo Braga; o secretário Geral-
Adjunto, Cláudio Vieira; e o diretor te-
soureiro, Ivan Castrese participaram da
mesa do evento, na recepção e apre-
sentação dos palestrantes. Também com-
pareceram o presidente do Conselho Re-
gional de Prerrogativas, Antonio Carlos
Chiminazzo; o ex-presidente da
Subseção e presidente da Comissão de
Relacionamento da OAB SP com o Tri-
bunal Regional do Trabalho da 15ª Re-
gião, Sérgio Carvalho de Aguiar Vallim
Filho; a conselheira Secional, Lucia He-
lena Zampataro Cirilo e vários presiden-
tes e membros de Comissões Temáticas
da Subseção.

A primeira palestra foi apresentada
por Renato Saraiva, sócio fundador do
CERS Cursos Online e Procurador do
Trabalho Licenciado. Dentro do tema
"Reforma Trabalhista", ele discorreu so-
bre uma série de artigos relevantes, al-
terados pela reforma, entre eles o
teletrabalho, horas extras e jornada de
trabalho. "A saúde do trabalhador nes-
sa reforma trabalhista foi totalmente
desconsiderada e outra característica foi
o total desprezo pelo Tribunal Superior
do Trabalho, o que o TST determinava
para um lado a lei fez o contrário. É im-
pressionante como os poderes do TST
foram diminuídos", destacou Saraiva.

 O professor e mestre em Direito do
Trabalho, Claudimir Supioni Júnior foi o
palestrante da segunda noite de deba-
tes e falou sobre a "Lei 13.467,
Acoplamento Sistemático e Produção de
Efeitos Trabalhistas no Direito Brasilei-
ro". O especialista apontou que ainda

Semana de Debates sobre a Reforma
Trabalhista bateu recorde de participantes

Evento recebeu mais
de 1.500 inscrições

de advogados
e acadêmicos

existem muitas dúvidas sobre as novas
normas trabalhistas. "O Direito do Tra-
balho na nossa Constituição, na nossa
ordem jurídica, é uma política de Esta-
do e o fato de ter sido tratada como uma
política de governo fez com que essa
norma não fosse discutida, não fosse
debatida e construída. A alteração de
uma legislação tão importante quanto a
CLT deveria ter sido construída, deveria
ter sido objeto de diálogo, de um deba-
te democrático e não foi, ao contrário
do que aconteceu com o Código Civil e
o Código de Processo Civil que foram
debatidos", avaliou.

No terceiro dia foi a vez da palestra
do desembargador Lorival Ferreira dos
Santos, ex-presidente do Tribunal Regi-
onal do Trabalho da 15ª Região, que fa-
lou sobre "Aspectos Gerais da Reforma
Trabalhista". O desembargador também
citou que a nova legislação precisa ser
estudada. "É algo novo e todos nós
estamos estudando, examinando e dis-
cutindo, inclusive no âmbito do TRT 15.
A sociedade é dinâmica, é lógico que pre-
cisava adequar a CLT, mas a crítica que
se faz é que o parlamento poderia ter
debatido um pouco mais, o Senado po-
deria ter feito adequações com relação
ao trabalho da mulher gestante e ou-
tras adequações. Tem coisas ruins, mas
tem coisas boas também.  Todos nós
estamos estudando", enfatizou.  De
acordo com o desembargador, a nova
legislação, no âmbito do direito materi-
al, aplica-se aos processos em curso e,
no âmbito processual, conforme previs-
to no CPC, aplica-se de imediato os atos
ainda não praticados. Em sua palestra
ele comentou aspetos relevantes sobre
remuneração, alteração contratual,
extinção do vínculo empregatício e ho-
mologação da rescisão contratual.

No enceramento da semana a convi-
dada foi a advogada Adriana Calvo, Dou-
tora, Mestre e Especialista em Direito do
Trabalho, que abordou o tema "Análise
da Reforma Trabalhista à Luz do Princí-
pio Constitucional da Vedação do Retro-
cesso Social". A especialista pontuou
questões importantes e de impacto para
o trabalhador. Como docente, a
advogada relatou que o conteúdo da
Reforma tem gerado muitas dúvidas e
com um tempo exíguo para que os pro-
fissionais do Direito possam estudar e
entender todas as mudanças na CLT.
Diferente do novo CPC que entrou em
vigor um ano após a sua publicação, o
Vacatio Legis da Reforma foi estabeleci-
do em apenas três meses.

Outro ponto destacado pela profes-
sora Adriana Calvo está na própria apli-
cação da lei a partir da vigência. "A Lei
13.467 não tem nenhum artigo sobre o
direito intertemporal, de como fica a
aplicação da lei no espaço, no campo
do direito individual e no campo do di-
reito processual. Não temos uma defini-

ção e cada doutrinador tem apresenta-
do um pensamento diferente", pontuou.

Para a vice-presidente da OAB Cam-
pinas, Luciana Cunha, que organizou o
evento juntamente o secretário Geral,
Paulo Braga, a presença expressiva de
advogados nas palestras demonstra o
interesse da classe na busca do conhe-
cimento. "Nossa diretoria tem procura-

do trazer para a classe novas perspecti-
vas, novas ideias e compartilhar teses
que vamos ter que desenvolver sobre
temas inovadores ou mesmo polêmicos.
É gratificante ver o auditório lotado,
mostra que estamos trazendo temas de
interesse dos advogados, significa que
a busca pelo conhecimento está acon-
tecendo", comentou.

Auditório da Casa da Advocacia ficou lotado todo os dias

O desembargador
Lorival Ferreira dos

Santos (acima); o
procurador do

Trabalho, Renato
Saraiva, e os
advogados

Claudimir Supioni
Júnior e Adriana
Calvo (ao lado)
apresentaram

as palestras  da
Semana

RETROSPECTIVA
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Cerca de 250 advogados participaram do encontro

Com o auditório lotado, a OAB Cam-
pinas sediou o II Encontro Estadual de
Prerrogativas, com a presença de diri-
gentes da OAB SP e de Subseções de
várias regiões do Estado, de advogados,
estagiários e estudantes de Direito. Par-
ticiparam da abertura o presidente da
OAB SP, Marcos da Costa; os presiden-

tes das Secionais de Roraima, Rodolpho
César Maia de Morais e do Espírito San-
to, Homero Junger Mafra, também Co-
ordenador Nacional do Colégio de Pre-
sidentes da OAB; e o presidente da
Subseção Campinas, Daniel Blikstein -
anfitriã do evento realizado no dia 20 de
outubro.

O presidente Marcos da Costa desta-
cou a importância do debate e da
mobilização dos Conselhos e
Coordenadorias Regionais de Prerroga-
tivas. "Esse é um projeto que nós temos
implementado no estado inteiro, hoje já
são 16 Conselhos Regionais e 14
Coordenadorias em um verdadeiro
exército de advogados e advogados que
se mobilizam na defesa intransigente
desse que é o nosso instrumento de tra-
balho, sem o que não podemos exercer
o nosso múnus público que é assegurar,
instrumentalizar o exercício do principal
direito de um cidadão no estado demo-
crático que é o exercício de seu direito
de defesa", disse.

A mesa solene de abertura do encon-
tro teve a participação da deputada es-
tadual, Célia Leão;  do vice-presidente
da Secional paulista, Fábio Romeu
Canton Filho e do diretor tesoureiro,
Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho; do
vice-Presidente da Comissão de Direi-
tos e Prerrogativas da OAB SP, Leandro
Sarcedo; do presidente do Conselho Re-
gional de Prerrogativas da 5ª Região e
coordenador do evento, Antonio Carlos
Chiminazzo; do diretor da CAASP, Ale-
xandre Ogusuku; e da vice-presidente
para a Área da Mulher da Comissão de
Prerrogativas, Ana Carolina M. Santos.

O presidente da OAB Campinas,
Daniel Blikstein, deu as boas-vindas aos
participantes do encontro e agradeceu
ao presidente Marcos da Costa pela
edificação da Casa da Advocacia, per-
mitindo a realização de eventos impor-
tantes para a classe. "Ter os advogados
aqui é muito importante para o engran-
decimento e o fortalecimento da nossa
categoria profissional", pontuou. Tam-
bém fez um agradecimento especial ao

II Encontro Estadual reuniu
lideranças da advocacia em Campinas

Debates atraíram
representantes da

classe de mais de 20
municípios paulistas

advogado Antonio Carlos Chiminazzo e
aos membros da Comissão de Direitos
e Prerrogativas pela dedicação na or-
ganização do evento.

A primeira palestra coube ao presi-
dente Marcos da Costa que lembrou das
várias conquistas da advocacia na de-
fesa das prerrogativas; entre elas a lei
que assegura a participação do advo-
gado no interrogatório e no inquérito;  a
suspensão dos prazos processuais para

que as mulheres advogadas possam
amamentar seu filhos, a inclusão das
férias para a advocacia, além de proje-
tos que tramitam no Congresso Nacio-
nal como a presença obrigatória do ad-
vogado em todos os meios alternativos
de solução de conflitos - já aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania da Câmara Federal - e o pro-
jeto que criminaliza a violação das prer-
rogativas.

"Prerrogativas é um instrumento
que a lei nos dá para o exercício da
nossa missão que é instrumentalizar
o principal direito do cidadão que é o
direto de defesa. As prerrogativas pro-
fissionais dos advogados são elemen-
tos de defesa da sociedade e não acei-
taremos em qualquer parte do Esta-
do, seja por qualquer tipo de autori-
dade, em qualquer tipo de situação,
essa é uma bandeira que a classe uni-
da defende, e assim continuará a de-
fender até o último dia da nossa ges-
tão", afirmou Marcos da Costa.

O presidente da Secional do Espírito
Santo, Homero Junger Mafra, falou so-
bre Prerrogativas e Estado Democrático
de Direito e destacou a importância de
uma atuação da Ordem junto aos tribu-
nais superiores. "A violação às prerroga-
tivas não é fato isolado. Precisamos de-
monstrar que não há respeito a advoca-
cia por aqueles que deveriam cumprir as
leis nesse país. É preciso que advocacia
volte a ter voz firme , temos o dever de
falar as verdades", ressaltou.

O II Encontro Estadual teve seis pa-
inéis sobre vários temas como as prer-
rogativas da classe frente ao Processo
Eletrônico e nas situações que envol-
vem operações policiais e contou com
a presença de dirigentes de mais de
20 Subseções. Entre os participantes
também estavam os diretores da OAB
Campinas, Paulo Braga e Ivan
Castrese, o secretário-Geral da OAB
SP, Caio Augusto da Silva Santos; o
diretor da CAASP, Adib Kassouf Sad; o
presidente da Comissão de Relaciona-
mento Institucional com o Tribunal Re-
gional do Trabalho da 15ª Região da
OAB-SP, Sérgio Carvalho de Aguiar
Vallim Filho; e os conselheiros Secio-
nais, Raquel Tamassia Marques; Lucia
Helena Sampataro Cirilo; Luis Henrique
Ferraz e Rosana Maria Petrilli.

Para o presidente do Conselho Re-
gional de Prerrogativas da 5ª Região e
coordenador do evento, o advogado
Antonio Carlos Chiminazzo, o encon-
tro atingiu seu objetivo com ampla par-
ticipação da advocacia. "Durante todo
o dia tivemos nossa casa repleta de
colegas vindos de todas as regiões do
nosso Estado, com a participação de,
além de nosso presidente Secional Dr.
Marcos da Costa, também dos presi-
dentes das Secionais do Espírito Santo
e de Roraima. Fomos brindados ainda
com excelentes palestrantes e a parti-
cipação de diversas autoridades, onde
pudemos discutir os rumos de nossos
Direitos e Prerrogativas, os quais cons-
tituem, na verdade, ampla defesa do
legítimo Estado Democrático. Agrade-
ço imensamente a todos os que contri-
buíram para realização do evento e
também a todos os participantes", res-
saltou.

RETROSPECTIVAPrerrogativas
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Evento nacional

Comunicação Acessível: um Direito das Pessoas com ou sem Deficiência

XXIII Conferência Nacional da
Advocacia Brasileira terá 40 painéis

No final do mês São Paulo será a ca-
pital da advocacia brasileira ao receber
milhares de advogados de todo o país
na XXIII Conferência Nacional da Advo-
cacia Brasileira que acontece de 27 a 30
de novembro, no Pavilhão de Exposições
do Anhembi. O evento terá 40 painéis
com 250 palestrantes, além de 55 even-
tos especiais nos quatro dias da Confe-
rência. A expectativa é que o evento re-
ceba cerca de 40 mil pessoas.

Com o objetivo de debater os avan-
ços e os desafios da advocacia, o tema
central será "Em Defesa dos Direitos
Fundamentais: Pilares da Democracia,
Conquistas da Cidadania".  Ao todo são
oito eixos temáticos: Direitos e Garanti-
as Constitucionais: Cidadania e Trans-
parência; O Necessário Combate à
Corrupção e o Devido Processo Legal;
Reformas Estruturais: Avanços e Retro-
cessos; A Garantia do Acesso à Justiça;
Protagonismo da Advocacia: Valoriza-
ção, Prerrogativa, Ética e Ensino Jurídi-
co; Pluralismo: Liberdade, Igualdade e
Tolerância; Direitos Humanos; e Ques-
tões Atuais e Relevantes no Direito.

Os painéis terão uma diversidades
de temas para tratar de questões fun-
damentais para o exercício da advo-
cacia, passando pelo estado democrá-
tico de direito e da cidadania, versan-
do sobre todas as áreas do Direito.

Entre os eventos especiais, a Con-
ferência terá um debate dedicado à
“Defesa das Prerrogativas: Um Com-
promisso com a Cidadania e o Estado
Democrático de Direito”.

As conferências são um espaço de
reflexão sobre questões que envolvem
a profissão, proporcionando o acom-
panhamento da evolução do direito
brasileiro e sua relação com temáticas
que se destacam no cenário político-
social do país. A primeira aconteceu em
1958 e, ao longo de 59 anos, a Ordem
promoveu 22 Conferências Nacionais

A OAB Campinas recebeu no dia 13
de setembro a escritora e jornalista
Claudia Werneck, em palestra organi-
zada pela Comissão dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e que contou
com o lançamento do livro Lei Brasi-
leira de Inclusão da Pessoa com Defi-
ciência Comentada pela Federação das
Entidades Assistenciais de Campinas
(Feac).

Com o tema Comunicação Acessí-
vel: um direito das pessoas com ou
sem deficiência, o evento  trouxe para
o auditório da Casa da Advocacia um
público diversificado, incluindo advoga-
dos, representantes de ONGs que atu-
am no atendimento de pessoas com
deficiência e de órgãos públicos.

Antes da palestra, a Feac fez a apre-
sentação do livro elaborado pelo De-
partamento de Assistência Social da
Fundação FEAC. A publicação foi orga-
nizada pela equipe do programa
Mobilização pela Autonomia (MOB),
contendo 18 capítulos com a aborda-
gem de mais de 20 especialistas de
várias áreas do conhecimento, entre
eles o jurista Dalmo de Abreu Dallari,
que assina o prefácio.  

A palestrante Cláudia Werneck, es-
pecialista em comunicação acessível,
autora de vários livros e idealizadora

da Escola de Gente Comunicação em
Inclusão, falou sobre os problemas e
desafios da comunicação entre pes-
soas com deficiência e sem deficiên-
cia.

Para a jornalista é preciso garantir
às pessoas com deficiência o direito de
expressarem as suas opiniões, as suas
contribuições e as suas ideias. “A co-
municação incide em todo o processo
democrático, uma comunicação não
acessível, não inclusiva, atravanca toda
a evolução geracional. Uma criança
cega que não tem acesso a um livro
digital, nem em braile, ela não tem
acesso aos conteúdos de sua geração,
e não é ela que fica prejudicada, ela
bloqueia a geração inteira porque ela
é parte da geração”, opinou.

A palestrante destacou ainda que as
pessoas com deficiência tem um tipo
de saber, de experiência e de percep-
ção, mas que não são ouvidas pela
sociedade. “O dia que isso for dissemi-
nado,  nós teremos oportunidade de
resolver problemas que até hoje não
conseguimos resolver. Como discutir
sustentabilidade sem levar em conta a
opinião, a sugestão e as necessidades
específicas de pessoas com deficiên-
cia que pelo censo são basicamente um
quarto da população brasileira?”, ques-

tionou.
A mesa do evento teve a participa-

ção do diretor tesoureiro da OAB Cam-
pinas, Ivan Castrese; da presidente da
Comissão dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, Vivian Regina de Carva-
lho Camargo;  da Secretária Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia e Cidadania, Eliana Joselaine Pe-
reira; do promotor do Ministério Públi-
co na Vara da Infância e Juventude de

Campinas, Rodrigo Augusto de Olivei-
ra; e do vereador Jorge da Farmácia
que representou a Comissão de Aces-
sibilidade da Câmara Municipal.

A palestra contou com audiodes-
crição e intérprete de libras e teve a
parceria da Feac, Escola de Gente Co-
municação e Inclusão, Unip, Hospital
Samaritano (PHS Samaritano Saúde)
e apoio do Coral de Libras de
Hortolândia.

A palestrante Cláudia Werneck

da Advocacia.
Nesse período, a última vez que a

capital paulista sediou o evento foi em
1970. "Após um longo hiato, desde a úl-
tima vez em que esse encontro ocorreu
na cidade há quase 50 anos, São Paulo
voltará a ser palco para a troca de co-
nhecimentos e de debates sobre a Ad-
vocacia na qualidade dos numerosos
painéis e na excelência de seus exposi-
tores, assim como teremos a chance de
juntos realizarmos votações que nos per-
mitirão extrair posições coletivas sobre
temas não só do interesse da classe, mas

da sociedade brasileira", afirmou o pre-
sidente Marcos da Costa.

Infraestrutura
A Conferência Nacional da Advoca-

cia Brasileira terá toda a infraestrtura
necessária para receber advogados de
todo o país  dentro do Pavilhão de Ex-
posições Anhembi, em área de 60 mil
metros quadrados.

Todos os participantes inscritos na
Conferência têm direito a usar os des-
contos especiais. A solicitação pode ser
feita pessoalmente, em todas as agên-
cias da Bancorbrás, ou pelo site do
evento.

Os descontos são válidos para voos
e hospedagens a partir do dia 25 de
novembro (sábado) até o dia 30 (quin-
ta-feira), ou seja, os participantes po-
dem ainda passar o fim de semana
anterior ao evento na capital paulista.
Os valores são menores para voos de
todos os cantos do país.

Os pacotes (passagem e hospeda-
gem) podem ser divididos em até 6x
sem juros ou em até 10 vezes para
reservas em grupo. O pagamento tam-
bém pode ser realizado por depósito
bancário à vista.

As inscrições, a programação com-
pleta e disponibilidade de hospedagem
do evento estão no portal http://
conferencia.oab.org.br
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Carteira da Ordem

Segundo semestre teve
quatro solenidades
para recepcionar os
jovens advogados

Familiares e convidados lotam o auditório da sede da Subseção

Campinas recebe mais de 250 novos inscritos
No segundo semestre deste ano a

OAB Campinas recebeu mais de 250
profissionais que passaram a fazer parte
do quadro de inscritos da Subseção. No
período foram realizadas quatro
solenidades de entrega da Carteira da
Ordem e que lotaram o auditório da
Casa da Advocacia, com a presença de
familiares e amigos dos jovens
advogados. Os eventos aconteceram
nos dias 3 de agosto, 12 de setembro,
5 e 30 de outubro, ocasião em que a
diretoria fez a entrega da carteira
vermelha cada para um dos inscritos.
Após receberem o documento, todos os
advogados fizeram o juramento da

profissão e assistiram a mensagem do
presidente da OAB SP, Marcos da Costa.

Com mais de 12 mil profissionais,
Campinas é um das maiores Subseções
do país e recebe anualmente cerca de
500 novos inscritos.

Solenidade tem
a entrega da

carteira, seguida
pela leitura do

compromisso dos
novos profissionais

Subseção promove ações de
conscientização à saúde

Cidadania

Em apoio à campanha Novembro Azul,
realizada anualmente para alertar a po-
pulação masculina sobre a importância
da prevenção do câncer de próstata, a
Casa da Advocacia recebeu iluminação
na cor azul. A iniciativa visa conscientizar
a advocacia e a população sobre a pre-
venção da doença.

O câncer de próstata é o se-
gundo mais comum entre os ho-
mens, ficando atrás apenas do
câncer de pele não-melanoma.
Segundo dados do Instituto Na-
cional do Câncer (INCA) foram
estimados 61.200 novos casos
em 2016/2017 no Brasil.

A doença é típica do envelhe-
cimento, já que cerca de 75%
dos casos no mundo ocorrem a
partir dos 65 anos. Especialistas
recomendam o exame rotineiro
de próstata a partir dos 50 anos.
Para pessoas com histórico do câncer
na família, homens obesos ou negros,
o exame deve ser feito a partir dos 45
anos de idade.

Com o exame de toque é possível
detectar alterações na próstata. A
doença também pode ser diagnosticada
a partir do exame de sangue que
confere os níveis de PSA (proteína
produzida pelas células da próstata), e
identifica anomalias.

Outubro Rosa
Com a mesma proposta de promo-

ver a atenção à saúde, no mês de outu-

bro a fachada da Casa da Advocacia re-
cebeu iluminação rosa, em alusão ao
movimento Outubro Rosa para a pre-
venção do câncer de mama. A iniciativa
também contemplou a realização de uma
palestra, em 23 de outubro, sobre "Cân-
cer de Mama na Mulher de Alto Risco",

ministrada pelo médico oncologista
Cesar Cabello, professor associado li-
vre docente da Faculdade de Ciências
Médicas da Unicamp e coordenador da
área de Mastologia do Hospital da Mu-
lher da Unicamp  (CAISM).

O câncer de mama é uma doença
causada pela multiplicação de células
anormais da mama e no Brasil repre-
senta 28,1% dos casos novos de câncer
a cada ano. O câncer de mama pode
ser detectado em fases iniciais, sendo
que o diagnóstico precoce aumenta as
chances de tratamento e cura.
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Confraternização marcou
festividades do Mês do Advogado

A Subseção de Campinas fechou a
programação do Mês do Advogado com
uma noite de gala, marcada pelo clima
de confraternização entre advogados e
familiares. O tradicional Baile da Advo-
cacia, realizado no dia 25 de agosto, mais
uma vez lotou o espaço da Via Appia,
com a participação de profissionais de
diferentes gerações. O jantar festivo,
embalado pela apresentação Banda
Chapéu da Máfia, varou a madrugada.

O evento foi prestigiado pelos dirigen-
tes da OAB SP, com a presença do pre-
sidente Marcos da Costa, do vice-presi-
dente, Fábio Romeu Canton Filho; da
secretária geral-adjunta, Gisele Fleury

Charmillot Germano de Lemos; e da
CAASP, representada pelo vice-presiden-
te, Arnor Gomes da Silva Junior, acom-
panhado dos diretores Adib Kassouf Sad
e Rossano Rossi.

Em um breve ato para homenagear
os advogados, o presidente da OAB Cam-
pinas, Daniel Blikstein, parabenizou a
classe, agradeceu a diretoria da Secio-
nal pelo apoio aos projetos da Subseção
e fez uma reverência à vice-presidente,
Luciana Cunha e aos diretores Paulo
Braga, Cláudio Vieira e Ivan Castrese,
pela dedicação à entidade de classe.
"Agradeço a essa diretoria que faz e não
mede esforços para desenvolver os
melhores projetos pra nossa advocacia
de Campinas".

Homenagem

O presidente da
OAB SP, Marcos da

Costa, acompanhado
de diretores e
conselheiros,
parabenizou a

advocacia campineira

Decanos recebem a Láurea Antonio Álvares Lobo

Decanos foram homenageados em cerimônia realizada na Casa da Advoacia

Ainda como parte das comemorações do Mês do Advo-
gado, a diretoria da OAB Campinas realizou no dia 16 de
agosto a solenidade de entrega da Láurea Antonio Álva-
res Lobo aos advogados inscritos há mais de 30 anos na
3ª Subseção. O evento lotou o auditório da Casa da Ad-
vocacia com a presença de advogados, familiares e ami-
gos dos homenageados.

A cerimônia teve a presença do advogado Sérgio Car-
valho de Aguiar Vallim Filho, ex-presidente da OAB Cam-
pinas, e que instituiu a Láurea em 2011, e do presidente
da Comissão Estadual de Defesa de Direitos e Prerrogati-
vas da OAB SP, Cid Vieira de Souza Filho, representando
o presidente da Secional, Marcos da Costa.

A honraria leva o nome do primeiro presidente da
Subseção. "Parabéns a todos que construíram a história
da advocacia em Campinas, é uma inspiração para todos
nós, poder homenagear esses advogados", declarou o pre-
sidente Daniel Blikstein.

O tradicional Baile da
Advocacia teve a

presença  de mais de
1.000 pessoas

O presidente Marcos da Costa tam-
bém parabenizou a classe, lembrando a
passagem dos 85 anos da entidade de
classe. "É com muita alegria que retor-
no à Campinas para mais uma vez co-
memorar a nossa profissão, o nosso 11
de agosto, o amor que temos à advoca-
cia e à cidadania e, nesse ano, de forma

especial, a OAB SP e a OAB Campinas
completam 85 anos gloriosos de exis-
tência", afirmou.

Também marcaram presença no
evento os conselheiros estaduais
Alessandro de Oliveira Brecailo, Roberto
Cerqueira de Oliveira Rosa, Edmilson
Gallinari, Lúcia Helena Sampataro Hansen

Cirilo; o presidente do TED Campinas,
George Zouein e os ex-presidentes da
Subseção, Sérgio Carvalho de Aguiar
Vallim Filho e Marcos Bernardelli; além
de várias autoridades, entre elas a de-
putada estadual Célia Leão; o presiden-
te da Câmara Municipal, Rafa Zimbaldi,
e o vereador Luiz Henrique Cirilo.

Comemoração
festiva reuniu

jovens e
veteranos da

advocacia


