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OAB vai à Escola

Com um projeto educacional voltado à cida-
dania, a Comissão OAB vai à Escola da 3ª
Subseção apresentou mais de 30 palestras para
cerca de 500 estudantes do ensino médio e
fundamental. A iniciativa dos advogados visa a
conscientização sobre assuntos importantes
para a comunidade escolar e a família como
bullying, drogas e violência doméstica.
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Com o auditório lotado, a Casa da Advocacia de Campinas recebeu advogados das Subseções
de Campinas,  Franco da Rocha, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Jundiaí, Paulínia, Pedreira,
Valinhos e Vinhedo. A Conferência Regional teve a presença das diretorias da OAB SP, da
CAASP e da 3ª Subseção, anfitriã do evento. No período da manhã representantes das
Subseções participaram da reunião de trabalho para tratar de questões administrativas. Na
parte da tarde a advocacia debateu temas de interesse da classe.

Campinas sediou Conferência Regional

Sala da Ordem no Fórum Trabalhista é reformada
A Sala da Ordem do Fórum

Trabalhista de Campinas rece-
beu melhorias com a substi-
tuição do piso e pintura nas
paredes. As obras fazem par-
te do programa permanente de
manutenção e modernização
das salas, visando manter a
qualidade das instalações para
os advogados que fazem uso
do espaço. Durante 30 dias,
período necessário para a tro-
ca do piso, a diretoria da
Subseção obteve junto a ad-
ministração do Fórum a ces-
são de uma sala no térreo,
mantendo assim o atendimento
aos advogados e evitando a
suspensão dos serviços
disponibilizados na sala.

Subseção expande programa
de capacitação jurídica

Equipe avança para a 2ª fase
do Campeonato Estadual
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Mais de 300 novos
inscritos recebem a Carteira
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Inovação para o fortalecimento
da advocacia campineira

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
advogados para sugestões: e-mail jornaldaor-
dem@oabcampinas.org.br   - Os artigos assinados
são de responsabilidade de seus autores.
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Editorial

Inquérito Eletrônico
Todas as delegacias de Campinas

estão operando com o  Inquérito Poli-
cial Eletrônico, o IP-e. Com o novo sis-
tema, os inquéritos que eram impres-
sos em várias vias e encaminhados
aos respectivos órgãos do Judiciário
serão acessados eletronicamente. A
OAB Campinas, por meio da Comis-
são de Assistência Judiciária, orienta
os advogados sobre os novos proce-
dimentos. Os advogados que acom-
panharem o flagrante receberão no ato
o número do processo. Para ter aces-
so ao IP-e o advogado deve acessar
o e-SAJ e efetuar seu cadastro. Com
o número do processo poderá ver os
termos do flagrante registrado,  fazer
o download ou imprimir. A advogada
Eliane Stefani, presidente da Comis-

são de Assistência Judiciária, orienta  os
advogados que não acompanharam o
flagrante e forem constituídos para as
audiências de custódia que se dirijam,
com antecedência, ao funcionário da
Sala de Audiência na Cidade Judiciária,
mediante identificação com o nome do
cliente, e solicitar o número do proces-
so que permitirá a consulta do conteú-
do do flagrante no portal do e-SAJ, por
computador, celular ou outros dispositi-
vos móveis. Na audiência de Custódia
o advogado deverá informar ao juiz que
foi constituído para aquele ato, ou seja,
para o acompanhamento do cliente na
audiência.  

Honorários
Após intervenção do Conselho Fede-

ral da OAB como amicus curiae, a Cor-
te Especial do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) garantiu o percebimento de
honorários advocatícios no cumprimento
de sentença coletiva, mantendo assim,

Como todos os cidadãos brasileiros,
empresas e instituições, iniciamos o ano
de 2018 com esperanças renovadas, na
expectativa da retomada do crescimen-
to econômico e social e do desenvolvi-
mento do país. No entanto, findo o pri-
meiro semestre, ainda vivemos e

vivenciamos o estado de crise que atin-
ge a economia, a política e reflete na
vida de todos os brasileiros.

Em que pesem todas as dificuldades,
é preciso avançar. Esse é o caminho que
a OAB Campinas vem trilhando, cum-
prindo sua missão, como entidade re-
presentativa dos advogados, de defen-
der, valorizar a classe e ampliar a quali-
dade do atendimento aos advogados,
tanto nos serviços prestados como em
projetos de capacitação.

Na  defesa das prerrogativas, a
Subseção mantém a bandeira hasteada,
atenta a qualquer ato que comprometa
o livre exercício da profissão ou viole o
Estatuto da Advocacia. No poder públi-
co, obtivemos a garantia do pronto aten-
dimento, sem hora marcada, para vis-
tas aos autos em processos que trami-
tam na Prefeitura de Campinas. Há que
se destacar a importante vitória em de-
cisão liminar com a suspensão da

“A Casa da Advocacia
foi palco de grandes
eventos, com lotação

esgotada...”

inalterada a orientação constante da
Súmula 345 do Tribunal. A sustentação
oral representando a Ordem foi reali-
zada pela presidente da Comissão Es-
pecial de Análise da Regulamentação do
Novo Código de Processo Civil, Estefânia
Viveiros. O pedido da União, que de-
fendia a superação da Súmula 345 em
razão da superveniência do parágrafo
7º do artigo 85º do novo Código de Pro-
cesso Civil, não foi acolhido pela Corte.
O ministro relator, Gurgel de Farias, re-
jeitou o argumento por entender que o
cumprimento de sentença coletiva não
deve receber o mesmo tratamento do
cumprimento de sentença individual.
Segundo ele, na sentença coletiva exi-
ge-se a contratação de advogado para
demonstração do valor, da titularidade
do direito e das premissas definidas, do
que resulta conteúdo cognitivo
exauriente. O voto do relator foi acom-
panhado à unanimidade pelo colegiado.

exigibilidade do ISSQN dos profissionais
autônomos que foram inscritos de ofício
pela Municipalidade a partir de dezem-
bro de 2016  e intimados da referida ins-
crição via Diário Oficial.

O atendimento aos profissionais tem
merecido atenção especial. Na Casa da
Advocacia a adoção de novas normas
nos processos internos, no sistema de
qualidade, tem possibilitado maior agili-
dade no atendimento aos profissionais
que buscam os serviços da nossa enti-
dade. Nas Salas da Ordem há o progra-
ma permanente de melhoria dos espa-
ços com a renovação de equipamentos
e da infraestrutura, a exemplo da Sala
do Fórum Trabalhista que passou por
reforma com a substituição do piso e
nova pintura.

Nesse primeiro semestre, a diretoria
da OAB Campinas trabalhou com em-
penho e dedicação em prol da advoca-
cia, com foco na inovação. Com a cria-
ção das Comissões de Apoio a Departa-
mentos Jurídicos e de Estudos em
Empreendedorismo Jurídico foram agre-
gados novos conhecimentos, tanto aos
profissionais como aos jovens que es-
tão ingressando na carreira.

A importância e a necessidade do
conhecimento atualizado têm merecido
atenção destacada, especialmente em
tempos de tantas mudanças no
ordenamento jurídico. Milhares de ad-
vogados, estagiários e estudantes de
Direito tiveram a oportunidade de parti-
cipar das palestras, debates, congres-
sos e seminários oferecidos pela nossa
Subseção, todos gratuitos, e apresen-
tados por profissionais especializados,
professores, mestres e doutores.

A Casa da
Advocacia foi
palco de grandes eventos jurídicos, com
a lotação esgotada do auditório. Com o
uso da tecnologia, a OAB Campinas tem
propiciado a capacitação de colegas da
região e até de outros Estados, por meio
da transmissão ao vivo das palestras em
que o número de interessados supera a
capacidade do nosso auditório, palestras
estas, que podem ser acessadas a qual-
quer tempo no facebook da Subseção,
ampliando o raio de atuação dos nossos
projetos de atualização e capacitação.

Tudo isso foi realizado em um traba-
lho conjunto da diretoria, das comissões
temáticas, formadas por advogados vo-
luntários, e também dos funcionários,
todos alinhados com o compromisso
único de atender, com qualidade, o ad-
vogado e a advogada. Há que se desta-
car a dedicação dos nossos colegas que
integram as comissões e que muitas
vezes deixam seus escritórios e seus
familiares de lado, para trabalhar, gra-
tuitamente, pela nossa classe, .

Nesse mesmo ritmo, damos início,
agora, às atividades do segundo semes-
tre com uma extensa programação, tor-
nando a Casa da Advocacia um espaço
de convivência entre os advogados, de
troca de experiência e aquisição de no-
vos conhecimentos. Esse é o espírito que
tem movido essa diretoria, indepen-
dentemente das dificuldades ou da cri-
se, o de fazer mais e cada vez melhor
e, acima de tudo, com ética e respeito.

Daniel Blikstein
Presidente

Na Ordem
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Conferência

Campinas sediou encontro da advocacia da região

Conferência teve a
presença de

advogados de várias
regiões do Estado

Evento lotou o auditório da Casa da Advocacia; o presidente da OAB Campinas, Daniel Blikstein, discursou na solenidade de abertura

A Casa da Advocacia de Campinas
foi palco da 19ª Conferência Regional
da Advocacia, realizada no dia 19 de
junho, com a presença de advogados
de Campinas, Franco da Rocha,
Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Jundiaí,

Paulínia, Pedreira, Valinhos e Vinhedo.
Além das cidades envolvidas, o encon-
tro recebeu lideranças de inúmeras
Subseções de várias regiões do Esta-
do. Participaram da abertura da con-
ferência as diretorias da OAB SP e
CAASP e da OAB Campinas, anfitriã do
evento.

O período da manhã foi reservado
para a reunião administrativa com a
participação dos presidentes e direto-
res das Subseções da região, onde fo-
ram debatidos temas sobre a gestão
da entidade e questões relacionadas ao
Judiciário e ao cotidiano da classe como
a revista aos advogados nos fóruns,
audiência de custódia, entre outros.  

No início da tarde, com o auditório
lotado, foi realizada a sessão de aber-
tura. Compuseram a mesa o presidente
da Secional, Marcos da Costa; o presi-
dente da OAB Campinas, Daniel
Blikstein; o vice-presidente da CAASP, 
Arnor Gomes da Silva Júnior; a depu-
tada Estadual Célia Leão; os diretores
da OAB SP, Fábio Romeu Canton Filho,
vice-presidente; Caio Augusto Silva dos

Decanos receberam homenagem

Santos, secretário Geral
e Ricardo Toledo Santos
Filho, tesoureiro; a vice-
presidente da Subseção
de Campinas, Luciana
Freitas, representando
as mulheres advogadas
e o secretário de Assun-
tos Jurídicos, Silvio
Roberto Bernardin,  re-
presentando o prefeito
de Campinas,  Jonas
Donizette. 

O presidente Marcos
da Costa abriu o evento,
com as boas-vindas aos
advogados, seguido do
discurso do presidente
da Subseção anfitriã.
Daniel Blikstein agrade-
ceu aos demais diretores da OAB Cam-
pinas pelo trabalho que tem movimen-
tado a Casa da Advocacia, espaço de
capacitação da classe e de debates
democráticos. “Esse prédio que mar-
cou a cidade de Campinas como a mar-
ca da advocacia e que foi construído
pelo trabalho de milhares de colegas
ao longo de muitos anos, cada um co-
locando seu tijolo, sua contribuição e
que nós tivemos a grata alegria de ter-
minar essa construção, mas que co-
meçou idealizada por muitos advoga-
dos, presidentes, diretores, comissões,
diretorias da OAB SP, da CAASP e hoje
pode abrigar de uma maneira tão con-
fortável nossos colegas, nossos even-
tos, e  fazer com que aqui, como tem
sido feito nesses últimos anos, seja um
local de encontro, de reencontro, de
discussão, de capacitação de todos os
colegas da cidade e da região”, disse
Blikstein. 

O presidente da OAB Campinas des-
tacou ainda a importância da Ordem

dos Advogados do Brasil, em todas as
suas instâncias, frente ao momento
vivido pelo país, e na responsabilidade
pela manutenção da liberdade demo-
crática. “Nós temos eleições e escolhas
de governador, presidente, deputados
e o nosso papel é um papel fundamen-
tal nessa escolha e na definição do fu-
turo do nosso país, a defesa da demo-
cracia, da cidadania, a defesa do direi-
to de liberdade de expressão, com cer-
teza, está em nossas mãos. Temos
obrigação, como entidade da socieda-
de civil que somos, de defender a qual-
quer custo, portanto eu conclamo  a
todos que façamos essa defesa intran-
sigente como a OAB sempre fez”, pon-
tuou Blikstein.

Em seguida fez uso da palavra o
vice-presidente da CAASP que desta-
cou a capilaridade da Caixa, hoje pre-
sente em todo o Estado. “Estamos em
todas as subseções do estado de São
Paulo, hoje a CAASP atende a advoca-
cia em sua plenitude”, afirmou. Já a

deputada Célia Leão, reafirmou o com-
promisso de apoiar os pleitos da Or-
dem. “Reforço o meu compromisso na
Assembleia Legislativa de apoiar e de-
fender tudo que a OAB precisar”. 

Na sequência, o presidente Marcos
da Costa fez o encerramento da ses-
são de abertura, afirmando que  ”a
Ordem vai ajudando as Subseções por-
que sabe da sua importância para a
advocacia. Essa sempre foi a preocu-
pação da gestão, sempre com o olhar
de fortalecer as subseções.”, afirmou.

Dando prosseguimento à programa-
ção, foram homenageados os advoga-
dos decanos das dez Subseções da
Região. Na pauta dos trabalhos, no
período da tarde, ocorreram os semi-
nários para debater as  atividades da
entidade, relacionadas à  assistência
judiciária, o projeto OAB Concilia, di-
reitos e prerrogativas, ética e discipli-
na, a atuação das comissões da Jovem
Advocacia e da Mulher Advogada, da
Comissão OAB Vai à Escola e os cur-
sos desenvolvidos pela Escola Superi-
or de Advocacia (ESA).

Entre os participantes da Conferên-
cia estiveram presentes os demais di-
retores da OAB Campinas, Paulo
Braga, Cláudio Vieira e Ivan Castrese;
os diretores da CAASP,  Alexandre
Ogusuku, Adib Kassouf Sad, Jorge Eluf
Neto, Célio Luiz Bitencourt e Rossano
Rossi; a presidente do Tribunal de Éti-
ca e Disciplina, Renata Soltanovitch,
além de mais de 20 conselheiros esta-
duais, entre eles os advogados Dijalma
Lacerda, Raquel Tamassia Marques, 
Lucia Helena Sampataro Hansen Cirilo
e Edmilson Gallinari, que representam
Campinas.  Mais de 40 integrantes de
diretorias de Subseções, incluindo pre-
sidentes, vice-presidentes e diretores,
participaram dos trabalhos. 



Junho/Julho 2018 4

Um importante projeto desenvolvido
pela Comissão OAB vai à Escola da 3ª
Subseção atendeu cerca de 500 alunos
entre 11 e 16 anos com palestras
voltadas à conscientização de crianças
e adolescentes sobre temas atuais para
a educação e cidadania. A iniciativa visa
inserir o aluno ao processo para
repensar sua conduta própria, a
conduta de seus amigos e também dos
professores, da família e da sociedade.

Dentre os temas levados para a sala

de aula estão: drogas, violência contra
a mulher, Cidadania, Bullying e
Cyberbullying. Segundo a advogada
Claudia das Dores Camargo da Silva,
presidente da Comissão, entre os
objetivos do projeto estão a valorização
da opinião dos alunos em relação à
visão da realidade escolar, familiar e
social que os envolve, contribuir nas
práticas pedagógicas em sala de aula
e fomentar a participação dos alunos
no desenvolvimento de toda
comunidade escolar e familiar nos
quesitos educacionais, sociais e
culturais.

A metodologia aplicada no projeto
também busca instigar alunos para a
consciência da integração em seu meio
social; conduzir o aluno à percepção e
análise críticas acerca de suas ações

Comissão OAB vai à Escola ministrou mais de 30 palestras

Projeto já atendeu
mais 500 alunos
do ensino médio
e fundamental

Palestras são apresentadas gratuitamente pelos advogados

EDUCAÇÃO E CIDADANIA

no contexto em que vivem; respeitar a
diversidade, bem como auxiliar o corpo
docente a identificar as fragilidades dos
alunos e as mudanças a serem
construídas.

O conteúdo das palestras é voltado
a alunos do ensino fundamental e
médio, já tendo sido ministradas
palestras no Sesi Santos Dumont e
Firmacasa (ONG). A exposição dos
temas é feita de forma dinâmica,
incentivando a interatividade do aluno.
De acordo com a vice-presidente da
Comissão, Agnez Foltran Moniz, as
próxima palestras serão apresentadas
no Sesi Amoreiras, na Fundação
Bradesco, Escola Municipal Carlos
Alberto Galhiego e Instituto Paulo
Freire.

O projeto vem colhendo resultados
positivos, envolvendo não somente
alunos, como também os familiares. No
Sesi Santos Dumont, por exemplo, a
pedido da direção da unidade, a
palestra sobre Bullying e Cyberbullying
foi apresentada, no final do ano
passado, também aos pais dos alunos.
Na ONG Firmacasa foram ministradas
palestras aos pais e responsáveis sobre
os temas Cidadania e Drogas e
Violência Doméstica.

O projeto foi elaborado com o
objetivo de entrar nas unidades
escolares das redes pública e privada,
visando estimular a melhoria do
aproveitamento escolar, levar
conhecimento e auxiliar na formação
de nossa futura geração de cidadãos.
“Para o desenvolvimento do projeto
dependemos de parceiras que
buscamos através da apresentação do
projeto junto à Prefeitura Municipal de

Campinas, Secretaria de Ensino e Corpo
Diretivo das escolas privadas”, explicou
a presidente da Comissão.

Entre as 35 palestras ministradas,
os temas mais solicitados pelas escolas
foram: Drogas, apresentada para 10
turmas e Bullying e Cyberbullying para
16 turmas. A exposição dos temas é
feita pelos próprios advogados da
Comissão que atuam de forma
voluntária. Além das advogadas
Claudia das Dores Camargo da Silva e
Agnez Foltran Moniz, integram o grupo
os advogados Jaqueline Gachet de

Oliveira, Lucas Corasolla Carregari,
Otavio Cirvidiu Bargeri, Ronny Soares
Carnauskas, Vagner Maschio Pionório
e Weslley José dos Santos.

O trabalho realizado pela Comissão
está documentado na página do
facebook https://m.facebook.com/
oabcampinasvaiaescola/

As palestras são gratuitas e os
estabelecimentos de ensino
interessados em receber o projeto
podem entrar em contato com os
membros da Comissão pelo e-mail
comissaocpsoabvaiaescola@gmail.com

Casa da Advocacia recebe visita de
 jovens da Fundação Síndrome de Down

No dia 21 de março a OAB
Campinas recebeu um gru-
po de jovens da Fundação
Síndrome de Down, acompa-
nhados pelos diretores da
instituição. A visita à sede da
entidade de classe da advo-
cacia, espaço de cidadania e
defesa dos direitos sociais,
marcou o Dia Internacional
da Síndrome de Down. O gru-
po percorreu as instalações
da Casa da Advocacia,
acompanhado pela presiden-
te da Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, Vivian Regina de
Carvalho Camargo. Os jo-
vens também foram recebidos pela diretoria da Subseção.

A Fundação Síndrome de Down oferece apoio às pessoas com deficiência intelectual e suas
famílias de acordo com as necessidades específicas de cada pessoa atendida, realizando
mediações nos contextos da educação, saúde, lazer e mercado de trabalho. O Dia Internaci-
onal da Síndrome de Down (SD) visa conscientizar a população sobre os direitos e a inclusão
das pessoas com down, além de estimular os portadores da síndrome a compartilhar as
maneiras com que participam da vida em sociedade, seja na escola, na família ou mercado
de trabalho.

Inclusão
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Lideranças da advocacia
participaram da sessão

de abertura;  evento lotou
auditório  da  Subseção

A 2ª edição do Congresso da Jovem
Advocacia de Campinas lotou a sede
da Subseção. O evento realizado no
dia 16 de junho reuniu cerca de 300
participantes de Campinas e de vários
municípios da região. Diante do gran-
de número de inscritos, a Subseção
preparou mais dois ambientes da Casa
da Advocacia, com transmissão simul-
tânea, para acomodar os inscritos. A
abertura do evento organizado pela Co-
missão da Jovem Advocacia da 3ª

Subseção  teve a presença dos presi-
dentes da OAB SP, Marcos da Costa, e
da Subseção, Daniel Blikstein.

Também compuseram a mesa de
honra a deputada estadual, Célia Leão;
o secretário Geral da Secional, Caio
Augusto Silva dos Santos; o vereador
de Campinas e advogado,  Luis
Henrique Cirilo;  as conselheiras esta-
duais da OAB SP,  Lucia Helena
Sampataro Cirilo e Raquel Tamassia
Marques;  o presidente da Comissão
da Jovem Advocacia  Guilherme
Hansen Cirilo e a presidente da Asso-
ciação dos Jovens Advogados de Cam-
pinas (AJAC),  Nicole Capovilla
Fernandes.

No início do ato, o presidente Mar-
cos das Costa deu as boas-vindas aos
jovens advogados e parabenizou o pre-
sidente Daniel Blikstein e a diretoria
pelo trabalho à frente da Subseção,
bem como o presidente da Comissão
da Jovem Advocacia e a presidente da
AJAC pela organização do congresso.
Ao se dirigir aos jovens, destacou o
importante papel dessa parcela da ad-
vocacia. “A jovem advocacia represen-
ta o nosso futuro, o futuro da advoca-
cia e, certamente, esses jovens esta-
rão aqui recepcionando os jovens ad-
vogados dos congressos que haverão
de ter no futuro e, fundamentalmente,
dando sustentação para que a advo-
cacia  continue fortalecida e acima de
tudo cada vez mais prestigiada, cada
vez mais valorizada”.

Marcos da Costa falou sobre a res-
ponsabilidade da classe frente ao país.
“Nós temos a responsabilidade pelas
mudanças que nós queremos que esse
país passe. Em um momento como
esse que o país passa por uma crise
gigantesca, mais uma vez a advocacia
com seu valores, com seus princípios,
com sua ética, que é capaz de trans-
formar esse país”, apontou.

O presidente da Subseção, Daniel
Blikstein, também enalteceu a atuação
da Comissão da Jovem Advocacia. “É
um trabalho de um coletivo grande de

Congresso reuniu 300 participantes

Painéis reuniram
temas atuais  das

áreas Cível, Criminal
e Trabalhista

Jovem Advocacia

pessoas para chegar nesse resultado.
Temos mais de 50 advogados, ativos,
participantes da Comissão, e isso gra-
ças à condução e capacidade de agre-
gação, do Dr. Guilherme e Dra. Nicole”, 
afirmou,  ao entregar aos dois jovens
um certificado pelo trabalho realizado
nos últimos três anos.

“É uma emoção ver esse auditório
lotado, é muito emocionante, com cer-
teza devo isso a muitas pessoas que
foram fundamentais para que isso
acontecesse. A presença do presiden-
te Marcos da Costa, mostra a impor-
tância da Jovem advocacia de Campi-
nas para o Estado e para o cenário na-
cional”, pontuou o presidente Comis-
são da Jovem Advocacia, Guilherme
Hansen Cirilo. A presidente da Associ-
ação da Jovem Advocacia, Nicole
Capovilla Fernandes, também agrade-
ceu e citou a representatividade dos
jovens na advocacia. “A gente precisa
oxigenar, ter notoriedade, principal-
mente no mercado de trabalho, somos
mais de 50% dos inscritos, em âmbito
nacional, temos representatividade”.

Também participaram do evento os
demais diretores da OAB Campinas,
Luciana Freitas (vice-presidente), Paulo
Braga (secretário Geral),  Cláudio
Vieira (secretário Geral-Adjunto) e Ivan
Castrese (tesoureiro). O congresso
teve a presença da Conselheira Esta-
dual, Rosana Maria Petrilli; dos presi-
dentes das Subseções  de Capivari,
Pedro Ricardo Boareto; de Valinhos,
Rachel Lavorenti Rocha Pardo;  de
Hortolândia, Marcello Valk de Souza; e
de Tatuapé, Leopoldo Luis Lima Olivei-
ra, também presidente da Comissão
da Jovem Advocacia da OAB SP; da
secretária Geral da OAB de Indaiatuba,
Viviane Gonçalves Teixeira Matavelli;
do presidente da XVII Turma do TED,

George Zouein; e dos advogados
Tuane Ramela,  presidente da Comis-
são da Jovem Advocacia da Subseção
de Americana; Silvia Helena Melges,
vice-presidente da Comissão do Exa-
me de Ordem da Subseção e Gustavo
Queiroz, membro da Comissão.

O Congresso ocupou o período da
manhã e da tarde com a realização de
cinco painéis que abordaram os temas 
“Audiência, Tutela de Urgência e Pro-
vas”, ministrado pelo juiz da 3ª Vara
de Campinas, Ricardo Hoffmann e pelo
advogado Marcelo Altieri; “Trabalhis-
ta: Técnica de Inquirição da Justiça do
Trabalho”, com exposição da juíza do
Trabalho, Patrícia Martins Glugovskis,
e da conselheira Lúcia  Cirilo; “Prática
Penal de Emergência: Do Flagrante à
Audiência de Custódia”, com  o dele-
gado do 7º Distrito Policial de Campi-
nas, Cássio Vita Biazolli;  o advogado
Alexandre Sanches Cunha, e o juiz da
6ª Vara Criminal, José Guilherme

Marrey; “Traçando Plano de Carreira”,
com apresentação do diretor de Re-
cursos Humanos da CPFL, Rodrigo
Ronzella, e do presidente da Comis-
são de Apoio a Departamentos
Juridicos da Subseção de Campinas,
Gustavo Henrique de Aguiar
Sablewski; e, no último painel,
“Prospecção de Clientes e Cobrança
de Honorários”, com os advogados
Luis Thonon e Daniel Caramaschi.

Homenagem
Ainda na solenidade de abertura, a

deputada Célia Leão recebeu uma ho-
menagem especial da Comissão, por
meio de uma placa com o título de
madrinha da Jovem Advocacia.  "Essa
homenagem é por tudo que ela fez e
faz em prol não só do cidadão na
Assembleia Legislativa, mas em prol
da advocacia de Campinas e do Esta-
do de São Paulo", ressaltou o presi-
dente Daniel Blikstein ao entregar a
placa à deputada.

Mini-auditório da Casa da Advocacia teve transmissão simultânea

Cristovão Bernardo/OAB SP
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Subseção amplia agenda de atualização jurídica
No primeiro semestre deste ano a

OAB Campinas realizou uma série de
palestras sobre temas atuais como o
novo Código de Processo Civil, Falên-
cia e Recuperação Judicial, INSS digi-
tal,  Mediação Empresarial, entre ou-
tros, e que proporcionaram atualização

profissional para mais de 2.000 advo-
gados, estagiários e estudantes de Di-
reito. Além dos eventos sediados na
Casa da Advocacia, a Subseção pro-
moveu e apoiou atividades externas
como o Fórum de Arbitragem de Cam-
pinas, o Debate sobre Penhora e
Impenhorabilidade e o Seminário CPC
de Norte a Sul, realizados na PUC-Cam-
pinas.

A maratona de palestras faz parte do
projeto de capacitação elaborado pela
diretoria em conjunto com as diversas
comissões temáticas, visando expandir

CAPACITAÇÃO

o conhecimento jurídico tanto para os
jovens advogados que estão ingressan-
do no mercado de trabalho como para
os profissionais mais experientes.

Em média foram realizados dez
eventos por mês, sendo que alguns te-
mas superaram a capacidade do audi-
tório. O porte da Casa da Advocacia,
aliado aos recursos audiovisuais, tem
permitido ampliar as vagas com  a
transmissão em tempo real, por meio
de telões, para o mini-auditório do se-
gundo andar e para o espaço do
mezanino. Um exemplo foi o Congres-
so da Jovem Advocacia que teve a pre-
sença de 300 participantes.

Outra iniciativa que tem possibilita-
do atender a advocacia é a trans-
missão, ao vivo, pelo facebook de even-
tos em que a demanda supera a capa-
cidade do auditório. A palestra sobre o
NCPC - O Negócio Jurídico Processual
Aplicado às Recuperações Judiciais al-
cançou 954 visualiações, e foi acompa-
nhada inclusive por advogados de ou-
tras regiões do país. No Congresso da
Jovem Advocacia foram 3,8 mil
visuaizações. Todos os vídeos perma-
necem na página e podem ser
acessados a qualquer tempo no ende-
reço /facebook.com/oabspcampinas/

Palestras abordaram
temas relevantes
em diversas áreas

do Direito

Direito do Consumidor

Na primeira atividade de
capacitação de 2018, a Casa da Ad-
vocacia sediou o debate "Direito do
Consumidor - do Procon ao Judiciá-
rio", realizado pela Associação dos
Jovens Advogados de Campinas, em
parceria com a Comissão da Jovem
Advocacia da 3ª Subseção. Os parti-
cipantes, em sua maioria jovens ad-
vogados, assistiram a palestra do di-
retor do Procon Campinas, Francisco
Togni, sobre os procedimentos relaci-
onados às reclamações do consumi-
dor e à defesa administrativa. No cam-
po das ações judiciais, a exposição foi
da professora da PUC-Campinas e
advogada especialista em Direito do
Consumidor, Maria Helena Campos.

Estatuto dos Animais
A Comissão de Proteção e Defesa

dos Animais da OAB Campinas reuniu
no dia 1º de março, na Casa da Advo-
cacia, advogados e representantes de
organizações não governamentais que

atuam em prol dos animais para a pa-
lestra do médico veterinário e diretor
do Departamento de Proteção e Bem
Estar Animal da Prefeitura Municipal de
Campinas, Paulo Anselmo Nunes Felipe.
Com o tema "Aspectos Relevantes do
Estatuto dos Animais", o palestrante
apresentou os principais pontos do es-
tatuto e esclareceu dúvidas dos partici-
pantes do evento.  Já no dia 19 de abril,
a presidente da Comissão, Adriana Gon-
çalves Serra, organizou a palestra "Ali-
mentação Saudável e seus reflexos na
saúde e bem estar do animal domésti-
co". A exposição do tema foi do médico
veterinário Vinícius Vellone.

Novo CPC
No dia 1º de março a Comissão de

Apoio a Departamentos Jurídicos, cria-
da no final do ano passado, realizou o
primeiro evento para a advocacia, com
a palestra "Novo CPC e seus Impactos
na Gestão do Contencioso", ministrada
pelo advogado e professor Elias Marques
de Medeiros Neto, Pós Doutorado em

Direito Processual Civil na Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, além
de Doutor e Mestre em Direito Proces-
sual Civil pela PUC/SP. O evento ocor-

reu no auditório Umuarama da CPFL, com
a participação de advogados e estudan-
tes de Direito. Além dos advogados
Gustavo Henrique de Aguiar Sablewski
e Gustavo Costa Biagioli, respectivamen-
te presidente e vice-presidente da Co-
missão, a abertura teve a presença do
diretor Tesoureiro da OAB Campinas,
Ivan Castrese, e da advogada Mariana
Souza Baroni, da Comissão de Direito
Processual Civil da 3ª Subseção.

Direito Desportivo
A diversidade de orientação sexual e

de gênero no esporte e a normatização
sobre a participação de atletas trans em
competições foram abordados no semi-
nário "Elas têm algo a dizer:
Transexualidade no Esporte", realizado
no dia 7 de março. Organizado pela Co-
missão de Direito Desportivo da OAB SP
em parceria com o Instituto Brasileiro
de Direito Desportivo(IBDD), o tema foi

debatido de forma multidisciplinar pela
advogada Patrícia Gorisch; pela psica-
nalista Juliana Danelon e pela atleta de
vôlei, Cláudia Santana Andrade. Em
sua exposição a advogada relatou a
história de atletas trans, a exemplo da
americana Renée Richards, primeira
transexual a disputar um torneio pro-
fissional de tênis e as diretrizes do
Comitê Olímpico Internacional (COI).
Em 2003, o COI admitiu atletas trans,
mas com a exigência de que tivessem
feito cirurgia de mudança completa de
sexo e terapia de substituição hormonal
por pelo menos dois anos antes de com-
petir. Somente em 2016 o COI elabo-
rou um relatório com novas diretrizes
para participação de atletas transexuais
em competições, abolindo a exigência
de cirurgia de mudança de sexo. A
vice-presidente da OAB Campinas,
Luciana Freitas, fez a abertura do
evento, juntamente com o presidente,
Daniel Blikstein. Esteve presente o se-
cretário Geral-Ajunto, Cláudio Vieira eo
presidente da Comissão de Direito
Desportivo da OAB SP, Patrick Pavan.
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Direito Previdenciário

O  "Atendimento aos Advogados nas
agências do INSS após a Ação Civil
Pública e o INSS Digital" foi tema da
palestra da Comissão da Seguridade
Social da 3ª Subseção, presidida pela
advogada Daniele Domingos Monteiro.
O evento foi no dia 22 de março, no
auditório da Casa da Advocacia de
Campinas e atraiu um grande núme-
ro de advogados que atuam na área.
O palestrante foi o advogado Marcos
Vichiesi, professor de cursos de pós-
graduação, e membro consultor da
Comissão de Direito Previdenciário da
OAB SP que abordou a liminar que
garante atendimento prioritário a ad-
vogados e advogadas em agências do
INSS.  A OAB Nacional ingressou com
Ação Civil Pública em 2015, face ao
desrespeito às prerrogativas da advo-
cacia no órgão. No final do ano passa-
do a Justiça Federal rejeitou embar-
gos de declaração do INSS na ação
da OAB e restabeleceu a liminar que
garante atendimento prioritário a ad-
vogados e advogadas em agências do
orgão.

Diversidade Sexual

Campinas sediou o 2º Encontro Es-
tadual Itinerante da Diversidade Se-
xual e de Gênero da OAB, uma iniciati-
va da Comissão da Diversidade Sexu-
al da OAB SP. Com um conjunto de seis
palestras, o evento trouxe importan-
tes debates sobre os direitos da popu-
lação LGTB. A abertura do encontro
teve a participação do presidente da
OAB Campinas, Daniel Blikstein; da
presidente da Comissão da Diversida-
de Sexual da OAB-SP, Adriana Galvão
Moura Abílio; da conselheira estadual
da OAB SP, Raquel Tamassia; da pre-
sidente Comissão da Diversidade Se-
xual e Combate à Homofobia da OAB
Campinas, Ana Carolina Hinojosa de
S. Camargo de Oliveira; da vice-pre-
sidente, Tereza Cristina Zabala; da
advogada Alexsandra Manoel Garcia,

membro da Comissão na Subseção de
Campinas; e do coordenador da Comis-
são da Diversidade Sexual da Subseção
de Indaiatuba, Rafael Domingues. O en-
contro reuniu cerca de 150 pessoas en-
tre advogados e outros profissionais.

Recuperação Judicial
No mês de abril a Comissão de Es-

tudos em Falência e Recuperação Judi-
cial realizou duas palestras. A primei-
ra, em 4 de abril, teve como tema "Re-
cuperações Judiciais de Incorporadoras:
Patrimônio de Afetação e CDC", minis-
trada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da
Capital/SP, João de Oliveira Rodrigues
Filho. Na exposição do tema, o juiz afir-
mou que com a crise econômica no
Brasil houve um aumento muito gran-
de do número de falências ajuizadas.
"Tivemos, infelizmente, recuperações
judiciais de uma operação que costu-
ma ser muito sólida que é a recupera-
ção imobiliária. Essa solidez é porque
todo mundo batalha para ter seu imó-
vel próprio ou precisa de um imóvel
para trabalhar, e acaba sendo uma

operação econômica muito sólida, mas
os diplomas legislativos que nós te-
mos não foram suficientes para afas-
tar essa crise dessas operações", apon-
tou o juiz. A segunda palestra, em 26
de abril, abordou o NCPC - O Negócio
Jurídico Processual Aplicado às Recupe-
rações Judiciais. O tema foi tratado pelo
juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca de
São Paulo, Paulo Furtado de Oliveira Fi-
lho. Ele falou sobre o negócio jurídico
processual, o procedimento de recupe-
ração, tanto judicial como extrajudicial
e demonstrou que é possível
compatibilizar o instituto jurídico proces-
sual com o procedimento de recupera-
ção judicial ou extrajudicial.

Precedentes Judiciais
A Comissão de Processo Civil em

parceria com a PUC-Campinas reuniu
um time de especialistas no Seminário
sobre Precedentes Judiciais, realizado no
dia 5 de abril, na Faculdade de Direito,
no Campus I. O evento teve a presença
de mais de 300 pessoas que lotaram o
auditório para acompanhar os quatro
painéis sobre Sistema de Precedentes,
Aspectos Temporais das Decisões
Vinculantes,  Os Precedentes e o Dever
de Fundamentação e Precedentes Judi-
ciais: Diálogo entre o NCPC e o Proces-
so Penal, ministrados, respectivamente,

pelos professores com especialização
em Direito Civil Peter Panutto,  Ana
Beatriz Presgrave, José Eduardo Martins
e Victor A. E. Valente.  Também partici-
param dos debates a advogada e pro-
fessora de Processo Civil e estágio su-

pervisionado em prática jurídica,
Monnalisie Cesca Iamarino e o profes-
sor Geraldo Fonseca, presidente da Co-
missão de Processo Civil, que coorde-
nou o seminário. Segundo Fonseca, o
evento contribuiu no aprofundamento do
debate sobre questões atuais e do coti-
diano da classe. "A aplicação dos Prece-
dentes pode transformar a atuação dos
advogados, no sistema de precedentes
o advogado tem que saber acompanhar
o julgamento dos tribunais e utilizar os
precedentes vinculantes com mais for-
ça nos processos em que atuam".

Mediação Empresarial
Dentro das atividades do mês de abril,

a Comissão de Mediação e Conciliação
da OAB Campinas, presidida pela
advogada Silmara Zappia Affonso
Ferreira, organizou a palestra "O Papel
do Advogado na Mediação Empresari-
al", realizada em 24 de abril. A exposi-

ção do tema foi da advogada Vivien Lys
Porto Ferreira da Silva, também Media-
dora em São Paulo e Pós-Graduada
em Direito Contratual pela PUC-SP. A
abertura teve a presença do diretor da
Subseção, Ivan Castrese

 Direito da Saúde
A Comissão de Direito da Saúde en-

cerrou a programação do mês de abril,
no dia 26, com a realização da palestra
Mídias Digitais, CRM e o Judiciário. O
evento teve a parceria da Sociedade de
Medicina e Cirurgia de Campinas
(SMCC) e do Conselho Regional de Me-
dicina (Cremesp). Com uma abordagem
jurídica sobre o uso das mídias digitais
na área da Saúde, o tema teve como
expositores a presidente da Sociedade
de Medicina e Cirurgia de Campinas,

Dra. Fátima Bastos; o advogado Carlos
Alberto Casanova Campos, presiden-
te da Comissão de Direito Digital da
OAB Campinas; a delegada do Conse-
lho Regional de Medicina (CRM), Dra.
Marisa Broglio; e o advogado Idalvo
Camargo de Matos Filho da Comissão
de Direito da Saúde da OAB Campi-
nas. Organizado pelo advogado Márcio
Augusto Marques Inácio, presidente da
Comissão da Saúde, o evento reuniu
advogados e médicos no auditório da
Sociedade de Medicina e Cirurgia. As
palestras abordaram questões como o
sigilo profissional e as infrações éticas
e legais quanto a utilização do
whatsApp, Facebook, Instagram e ou-
tras redes sociais, e a postagem de

fotos de pacientes em hospitais e de
cirurgias que podem acarretar em in-
fração ética por quebra do sigilo pro-
fissional.

Penhora e Impenhorabilidade
A Comissão de Direito Processual

Civil apresentou em 9 de maio, na
Sala do Juri da PUC-Campinas, a
mesa de debates sobre Penhora e
Impenhorabilidade: Aspectos Polêmi-
cos. O tema teve como expositor
o desembargador do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo, Sérgio Seiji
Shimura, também professor da Uni-
versidade Católica de São Paulo (PUC-
SP), Doutor e Mestre em Direito pela
PUC-SP. O evento reuniu estudantes,
professores e advogados.

V Fórum de Arbitragem
Também no dia 9 de maio, a Facul-

dade de Direito da PUC-Campinas,
em parceria com a Subseção, promo-
veu o V Fórum de Arbitragem.  O tema
“Arbitragem e Administração Pública:
Avanços e Desafios” teve como ex-
positores o advogado e procurador do
Município de Campinas, Henrique
Romanini Subi e  o advogado Gustavo
Henrique Justino de Oliveira, Pós-Dou-
tor em Direito Administrativo pela Fa-
culdade de Direito da Universidade de
Coimbra e Doutor em Direito do Es-
tado pela USP. Participaram dos de-
bates o advogado André Barabino,
Mestre em Direito Civil pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP), e presidente da Comissão
de Estudos em Arbitragem da OAB
Campinas; e a professora e pesqui-
sadora Renata Alvares Gaspar. O
evento , realizado no auditório Car-
deal Agnelo Rossi, no Campus I, teve
a participação de advogados e estu-
dantes de Direito.
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O Núcleo Campinas da Escola Su-
perior de Advocacia (ESA) está com
inscrições abertas para mais uma tur-
ma do  Curso de Capacitação de Con-
ciliadores e Mediadores Judiciais. As
aulas serão na Casa da Advocacia,
com início no dia 7 de agosto. O curso
será ministrado em conformidade com
a Resolução 125/2010 do Conselho
Nacional de Justiça e é destinado a
advogados e estagiários inscritos na
Ordem e bacharéis em Direito.

As aulas serão aplicadas pela
Desembargadora do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo, integrante da 14ª
Câmara de Direito Privado, Lígia

Cristina de Araújo Bisogni,  e pelos
advogados Déborah  Baptistella
Sundfeld, Geralda Beatriz Dorigatti
Borges, Thaís Mariana Paladino,
Juliana Polloni e Silvana Dias.

 O objetivo do curso é transmitir in-
formações e conhecimentos sobre ne-
gociação, conciliação e mediação,  bem
como de proporcionar, por meio de
exercícios simulados, a vivência com
a mediação e a conciliação no âmbito
judicial e extrajudicial.

O certificado será emitido após o tér-
mino dos módulos teórico e prático,
sendo que o aluno deve ter 100% de
frequência na parte teórica.

Curso de Capacitação de
Conciliadores e Mediadores Judiciais

Serviço
Carga Horária: Módulo Teórico de

56 horas e Módulo Prático de 60 ho-
ras, no mínimo, de estágio.

Aulas: dias 7, 9, 14, 16, 28 e 30
agosto; 4, 6, 9, 11, 13, 18, 20, 25 e
27 de setembro

 Horário: Das 18h às 22h (terças
e quintas-feiras)

 Investimento: R$ 750,00 a vista
ou em até 6 vezes sem juros no car-
tão de crédito

Inscrições: pelo site  https://
campinas.esaoabsp.edu.br/

Informações:  F. (19) 3734-1177
/ e-mail:  esa_03@oabsp.org.br

Agenda

• Palestra - Advocacia Colaborativa,
Negociação e Métodos de Solução de
Conflitos

Data -1º de agosto - 19h
Expositor: Marcello Vieira Machado

Rodante (co-fundador do Instituto Bra-
sileiro de Práticas Colaborativas, Media-
dor e Instrutor de Mediação Privada e
Judicial)

• Palestra - A Figura do Gestor
Judicial na Condução da Sociedade
em Recuperação – Aspectos Contro-
versos

Data: 7 de agosto - 19h
Expositor: Gustavo Lacerda Franco

– Graduado e Mestre em Direito Comer-
cial pela Faculdade de Direito da USP

As palestras serão na Casa da
Advocacia. Inscrições pelo site da
OAB Campinas, na área de cursos

e palestras

Direito Aduaneiro

Advogados e profissionais que atu-
am no comércio exterior participaram
da palestra sobre Gestão e
Monitoramento do Operador Econô-
mico Autorizado – OEA, que ocorreu
no dia 16 de maio. O evento foi con-
duzido pelo presidente da  Comissão
de Direito Aduaneiro, Alan Murça, ten-
do como expositores a analista Tri-
butária da Receita Federal do Brasil
na Divisão de Gestão de
Intervenientes (DIGIN) do Programa
Brasileiro de OEA, Elaine Cristina da
Costa ; o engenheiro de Desenvolvi-
mento de Processos da Embraer, Ju-
lio Cunha;  e coordenador do Progra-
ma OEA na ZF TRW, Maurício
Torquato.

Café com Ética

A Comissão de Estudos em
Empreendedorismo Jurídico da OAB
Campinas promoveu no dia 23 de

maio o evento Café com Ética, reunin-
do relatores do Tribunal de Ética e Dis-
ciplina (TED Campinas). O encontro de-
bateu casos hipotéticos sobre a con-
duta ética diante das novas
tecnologias, como redes sociais,
marketing digital e outras ferramentas
da internet, e questões relacionadas ao
Estatuto e Código de Ética. O evento
foi a primeira atividade da Comissão,
presidida pela advogada Giovanna
Anobile Januário, e lotou o mezanino
da Casa da Advocacia com a partici-
pação de advogados, estagiários e es-
tudantes de direito.

Trabalho Infantil
Em  12 de junho, Dia Mundial contra

o Trabalho Infantil, a OAB Campinas
recebeu a advogada Sandra  Regina
Cavalcante, especialista em Direito do
Trabalho e pesquisadora  em Saúde do
Trabalhador, para apresentação da pa-
lestra “Trabalho Infantil: Da atualida-

de do tema aos desafios para a sua
erradicação”. A palestra teve a presen-
ça da vice-presidente, Luciana Freitas;
da vice-presidente da Comissão de
Cursos e Palestras, Cyntia Santos Ruiz
Braga e da Juíza do TRT-15ª,  Olga
Regiane Pilegis.

Instituto da Falência
O tema Contornos Modernos sobre

o Instituto da Falência foi abordado na
palestra organizada pela Comissão de

Estudos em Falência e Recuperação Ju-
dicial, realizada no dia 13 de junho, na
Casa da Advocacia. Com uma ampla
plateia formada por advogados e es-
tudantes de Direito, o assunto foi abor-

dado pelo advogado Alexandre Cotrim
Gialluca, professor de Direito Empre-
sarial, com a presença do presidente
da Comissão, Fernando Pompeu Luccas
e do diretor da Subseção, Ivan
Castrese.

Advocacia Criminal
Nos dias 19 e 20 de junho a Comis-

são da Mulher Advogada realizou a pa-
lestra “Experiências e Desafios da Ad-
vocacia Criminal por uma Advogada”.
O tema foi apresentado pela advogada
Cinthia Samira Barbosa de Oliveira e
atraiu advogadas e advogados, além
de um grande número de estudantes
de Direito interessados em atuar na
área criminal. A advogada relatou o dia-

a-dia do exercício profissional nas de-
legacias e Fóruns. A Comissão tam-
bém organizou a palestra “Violência
Doméstica e Atendimento na Delega-
cia de Defesa da Mulher”, no dia 20
de junho, tendo como expositora a  de-
legada Maria Helena Taranto Joia, ti-
tular da 2ª Delegacia de Defesa da Mu-
lher de Campinas. O evento teve a
participação da vice-presidente
Luciana Freitas e da advogada Fabia
Bigarani, presidente da Comissão da
Mulher Advogada.

Direito Empresarial
No encerramento do semestre a

Comissão de Estudos em Falência e
Recuperação Judicial realizou a I Jor-
nada de Direito Empresarial. O even-
to aconteceu nos dias 20 e 21 de ju-
nho. No primeiro dia foram ministra-
das as palestras sobre “As Novidades

no Sistema Bacenjud e Novos Méto-
dos de Localização de  Ativos” e “Con-
tratos em Tempos de Crise” pelos
advogados Ricardo Amaral Siqueira
e Wanderley Fernandes. No dia se-
guinte, o juiz Titular da 1ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais de
São Paulo., Daniel Carnio e o advo-
gado Fábio Curi, abordaram  “O Cri-
tério Tetrafásico para o Controle de
Legalidade do Plano de Recuperação
Judicial” e “Compliance: Moda ou
Obrigação”.
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A conselheira Estadual, Raquel
Tamassia Marques, foi uma das
palestrantes do ciclo

Com temas diversificados e atuais, a
OAB Campinas promoveu um ciclo de
palestras, reunindo profissionais e es-
pecialistas em debates multidisciplinares
que possibilitaram a participação não
apenas de advogados e advogadas, mas
também de pessoas da comunidade.

A programação foi coordenada pela
presidente da Comissão da Mulher
Advogada, Fábia Bigarani e pela vice-
presidente, Luciana Freitas. O presiden-
te da Subseção, Daniel Blikstein, fez a
abertura dos trabalhos, destacando a
importância da realização de debates
sobre temas que também são de inte-
resse da população.

“Nossa Subseção tem procurado
abrigar debates sobre os mais diver-
sos assuntos, é uma alegria receber
pessoas de outras profissões e de ou-

tras atividades. A Casa da Advocacia
é também a casa da cidadania e da
democracia e aqui queremos receber
todas as pessoas em um ambiente de
maior participação de toda a socieda-
de”, pontuou.

A palestra “Olhares e Perspectivas
do Enfrentamento da Violência Contra
a Mulher” reuniu um grupo de profissi-
onais que trabalham com o universo
feminino e atuam no enfrentamento
dessa questão: a socióloga e Diretora
de Mobilização na Minha Campinas,
Cláudia Oliveira;  Diana Nascimento
Moraes Novaes do Coletivo Feminista
Rosa Lilás; a assistente Social, Coor-
denadora do CEAMO e Coordenadoria
da Mulher, Elza Frattini Montali; a pre-
sidente da Sororidade Francisca
Domingues de Assistência à Mulheres,
Mestra Emilia de Boiadeiro;  a  cientis-
ta Social e Promotora Legal Popular,
Rosana Meneses; e a  Coordenadora
Técnica do SOS Mulher, Sandra C.F.
Giovannini.

Números do Judiciário, sobre a vio-
lência doméstica, demonstram a impor-
tância do debate. De acordo com a pes-

Comissão da Mulher Advogada realizou ciclo de palestras
Programação especial

quisa realizada pelo Departamento de
Pesquisas Judiciárias do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), até o final de
2017, existia um processo judicial de
violência doméstica para cada 100 mu-
lheres brasileiras. São 1.273.398 pro-
cessos referentes à violência domésti-
ca contra a mulher em tramitação na
justiça dos estados em todo o País. Só
em 2017 foram 388.263 casos novos
de violência doméstica e familiar con-
tra a mulher, 16% mais do que em 2016.

A segunda palestra do ciclo abordou
o empreendedorismo feminino e foi
apresentada pela Embaixadora do
Empreendedorismo e Desenvolvimen-
to Social, Flávia Mellysse. Ela falou so-
bre o projeto que visa dar suporte, ofe-
recer parcerias, promover o desenvol-
vimento da mulher e da família, fomen-
tando o empoderamento e a economia
familiar com objetivo de maior desen-
volvimento humano.

A agenda do ciclo tratou de questões
inovadoras como a Sororidade, expres-
são que representa o olhar de solidari-
edade, fraternidade e amizade de uma
mulher em relação à outra; tema que
foi apresentado na palestra da advogada
e Conselheira Estadual da OAB SP, Ra-
quel Tamassia Marques.

Na exposição, ela discorreu sobre o
movimento feminista, apontando qua-
tro fases, a primeira marcada na luta
pela igualdade, chegando à atualidade.
“Agora estamos na quarta onda, a do

empoderamento da mulher, da queda
do gênero, da desconstrução dessa
cultura”, discorreu a advogada, lem-
brando ainda da importância da
erradicação da violência e da geração
de oportunidades e de recursos para
as mulheres. “Precisamos que as mu-
lheres tenham a mesma possibilidade
de ter acesso, não só ao emprego e
aos recursos, mas também aos direi-
tos sociais”, apontou. Na sequência,
falou sobre o tema título da palestra,
expressão que representa a irmanda-
de entre as mulheres sem nenhum cli-
ma de disputa. “A sororidade é muito
mais racional do que empática. É pre-
ciso reformar o pensamento”, disse a
conselheira Estadual.

Outro tema debatido foi “A
Advogada Negra no Mercado de Tra-
balho”, na palestra da advogada
Rosana Antoniacci Platero. O secretá-
rio Geral-Adjunto, Cláudio Vieira,  es-
teve presente. A advogada desenvol-
veu uma tese de mestrado sobre a
questão. Além da vasta pesquisa para
o conteúdo da tese, o trabalho tam-
bém foi fundamentado em depoimen-
tos e entrevistas colhidos com um gru-
po de 16 advogadas negras. Os rela-
tos apontam que elas enfrentaram si-
tuações de preconceito e discrimina-
ção racial.

A programação contou ainda com
a palestra “Novo olhar do Juizado Es-
pecial Criminal com relação às

usuárias de drogas”, ministada pelo juiz
Sergio Araujo Gomes, Titular da Vara
do Juizado Especial Criminal de Cam-
pinas, e pela promotora Gabriela
Gnatos João Lima. Na exposição foram
apresentados dados que mostram que
o trabalho de substituição de pena
pecuniária pela presença em palestra
apresentada pela ONG Amor Exigente,
com a participação de familiares, tem
sido um incentivo ao tratamento para
o abandono das drogas e envolvimento
familiar na recuperação da mulher
usuária de drogas.

No encerramento a advogada
Daniela Xavier Sousa, membro da Co-
missão da Mulher Advogada, abordou
o tema Coaching de alta performance
sobre autoconhecimento e desenvolvi-
mento pessoal, além de dicas sobre
comportamento, postura e vestimenta,
dentro da própria personalidade de
cada uma.

Para a presidente da Comissão da
Mulher Advogada, Fábia Bigarani, o
conjunto de palestras possibilitou aos
participantes aprimorar o conhecimento
tanto de questões de cunho jurídico
como de cidadania. “Trouxemos para
a Casa da Advocacia palestrantes qua-
lificados e que expuseram os temas de
forma aprofundada, possibilitando o
debate e a interatividade sobre temas
atuais, do cotidiano das pessoas, ex-
pandindo para questões que vão além
do universo feminino”, avaliou.

O secretário Geral-Adjunto, Cláudio
Vieira, participou do ciclo

Fábia Bigarani, presidente da
Comissão da Mulher Advogada

Temas do
ciclo atraíram
advogados e

o público externo
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Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil

Subseção e TRT-15ª Região firmam parceria
A Comissão da Verdade sobre a

Escravidão Negra no Brasil da OAB
Campinas ganhou um importante apoio
para o trabalho de pesquisa e de
divulgação sobre o passado do país e a
escravidão dos negros. A Subseção e o
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região firmaram parceria que
possibilitará ampliar o trabalho da
Comissão, na busca de fatos
relevantes. O termo de parceria foi
assinado na sede do Tribunal pelo
desembargador Fernando da Silva
Borges, presidente do TRT-15ª; pelo
presidente da OAB Campinas, Daniel
Blikstein; e pelo presidente Comissão,
Ademir José da Silva.

O ato também contou com a
participação da vice-presidente
administrativa do Tribunal,
desembargadora Helena Rosa Mônaco
da Silva Lins Coelho; do presidente do
Comitê Regional de Erradicação do
Trabalho Escravo, Tráfico de Pessoas e
Discriminação da Justiça do Trabalho
da 15ª Região, desembargador
Eduardo Benedito de Oliveira Zanella;
e do desembargador Lorival Ferreira
dos Santos, membro do Comitê; e dos
advogados que integram a Comissão
da Verdade sobre a Escravidão Negra
no Brasil da Subseção, Adriana de
Morais (vice-presidente) Geraldo
Amarante da Costa (secretário)  e
Tagino Alves do Santos (membro).

A parceria visa estabelecer a soma
de esforços entre as duas instituições

para ações conjuntas a fim de tornar
público os fatos relevantes sobre a
escravidão negra no Brasil por meio da
divulgação de um relatório
circunstanciado, com vistas a justificar
o dever de se reparar as vítimas da
escravidão negra, além de atuar na
valorização e a difusão da cultura afro-
brasileira.

Na assinatura do termo, o
desembargador falou sobre a atuação
do TRT-15ª, por meio do Comitê
Regional de Erradicação do Trabalho
Escravo, Tráfico de Pessoas e
Discriminação do TRT-15ª e a
importância da parceria com a OAB
Campinas. “Nosso Tribunal tem uma
característica própria em relação ao

combate ao trabalho escravo e ao
trabalho infantil e tem colhido frutos
importantes. É um trabalho feito ao
longo do tempo que vai além da
questão da atividade jurisdicional. Hoje
temos a alegria de celebrar esse termo
de parceria em trabalho destacado para
combater essa chaga social que ainda
existe, o trabalho análogo à
escravidão”.

O presidente da OAB Campinas
também apontou a importância da
parceria com o Tribunal em questões
sociais importantes. “Temos a alegria
em celebrar esse convênio e trabalhar
nesse assunto tão importante e que
muitas vezes é esquecido. Vamos
trabalhar, discutir o que aconteceu no
Brasil no período da escravidão e
lembrar que não queremos mais ter
isso no nosso país”, disse Blikstein.

“Hoje é um dia histórico para todos
nós, estamos materializando um
trabalho feito a quatro mãos e de
extremo significado”, afirmou o
presidente da Comissão, Ademir José
da Silva. O trabalho da Comissão da
Verdade sobre a Escravidão Negra no
Brasil visa fazer um resgate histórico,
apurar o impacto dos problemas do
passado sobre a atualidade da
população negra e buscar meios de
reparação. “A parceria vai proporcionar
pesquisas no Centro de Documentação,
uma atuação conjunta com o Comitê
do Tribunal para promover debates e
eventos”, concluiu o advogado.

Diretoria da OAB Campinas e do Tribunal celebram a assinatura do termo

Vara da Violência Doméstica e Familiar é instalada
No começo de maio Campinas re-

cebeu a Vara da Violência Doméstica
e Familiar, que foi efetivamente insta-
lada no município, passando a integrar
o conjunto de unidades no Estado e que
reúne 14 Varas Especializadas e cinco
anexos de Violência doméstica.

A chegada da nova estrutura aten-
deu a um pleito da OAB Campinas, ini-
ciado em março do ano passado, quan-
do a Subseção, por sua diretoria, en-
caminhou ofício ao governo do Esta-
do, solicitando a criação de uma Vara
Especializada em Violência Doméstica
e Familiar Contra Mulher.  À época, a
diretoria também esteve reunida com
o prefeito de Campinas, Jonas
Donizette, para a entrega do ofício com
o pedido de apoio do governo munici-
pal e também da Câmara Municipal de
Campinas.

A instalação da Vara, realizada em
10 de maio, teve a presença do presi-
dente do TJSP, desembargador Manoel
de Queiroz Pereira Calças, e do vice-
presidente, desembargador Artur Mar-
ques da Silva Filho. Também compu-
seram a mesa o juiz titular da Vara,
Fábio Luís Bossler; a promotora

Defesa da Mulher

Marcela Scanavini Biachini, represen-
tando o procurador-geral de Justiça; o
diretor da Cidade Judiciária, juiz Luiz
Antonio Alves Torrano; a
desembargadora Ligia Cristina de Ara-
újo Bisogni, coordenadora da 8ª Cir-
cunscrição Judiciária; o presidente da
OAB Campinas, Daniel Blikstein; o de-
fensor público coordenador Regional de
Campinas, Leandro de Marzo Barreto,
e a secretária de Assistência Social e
Segurança Alimentar e do Direito das

Pessoas com defici-
ência e Cidadania,
Eliane Jocelaine Pe-
reira, representan-
do o prefeito de
Campinas.

O juiz Fábio Luís
Bossler lembrou
que a instalação da
Vara “constitui um
marco na história
da Justiça na
comarca e concre-
tiza o desejo e a
luta de diversas
pessoas e entida-
des locais”. Ele des-

tacou ainda que estudos do Instituto
Maria da Penha indicam que a cada
sete segundos uma mulher é vítima
de violência doméstica no Brasil. “Em
Campinas, lamentavelmente, a reali-
dade não é diferente. Tanto é que se
estima, de pronto, a redistribuição de
aproximadamente 7 mil feitos que tra-
mitam atualmente nas varas criminais
deste Foro Central e nas cumulativas
do Foro da Vila Mimosa para a unida-
de hoje instalada”, disse.

O presidente da OAB Campinas,
Daniel Blikstein, também foi convida-
do a fazer uso da palavra e destacou a
importância da nova estrutura. “É uma
importante conquista para Campinas e
para a população, especialmente para
as mulheres que são vítimas da vio-
lência e que terão, a partir de agora,
uma resposta mais rápida por parte da
Justiça e um atendimento especializa-
do”.  Blikstein aponta que a Vara cer-
tamente agilizará a tramitação proces-
sual e as medidas protetivas.

O desembargador Manoel de
Queiroz Pereira Calças ressaltou que
o combate à violência doméstica é po-
lítica institucional do Tribunal e grande
preocupação da presidente do Supre-
mo Tribunal Federal e Conselho Nacio-
nal de Justiça, ministra Cármen Lúcia,
que batalha pela tutela física e psicoló-
gica das mulheres.

No ano passado, foram registrados
na Delegacia de Defesa da Mulher de
Campinas 3.525 boletins de ocorrên-
cia. No âmbito do Judiciário, são 126
mil processos em andamento nas Va-
ras Especializadas em Violência Domés-
tica e Familiar contra a Mulher.
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Esporte

Equipe da Subseção
teve sete vitórias

em dez partidas da
primeira fase

Campinas passa para a 2ª fase do Campeonato Estadual
Na liderança do grupo 1 do XIX

Campeonato Estadual de Futebol da
OAB SP/CAASP, a equipe da 3ª
Subseção conquistou vaga nas oitavas
de final. Na primeira fase da competição
o time teve um excelente desempenho
e terminou a rodada com  um saldo de
sete vitórias, dois empates e apenas
uma derrota.

Com dez partidas - ida e volta - a
equipe campineira disputou a primeira
fase com os times das Subseções de
Tatuí/ Boituva/ Laranja Paulista/ Tietê;
Americana/Nova Odessa/Santa Bárbara
D'oeste; Sumaré/ Hortolândia/Paulínia;

Piracicaba e Bragança Paulista. No
último jogo, em 23 de junho, na casa
do adversário, Campinas venceu a
equipe de Sumaré/Hortolândia e
Paulínia, com placar de 5 x 2.

Para o presidente da Comissão de
Esportes, Sandro Rogério Batista Lopes,
o time da OAB Campinas está bem
entrosado e a expectativa é de chegar
na disputa pela final. Neste ano 32
equipes participam do campeonato.

O time de Campinas tem no comando
técnico o advogado Carlos Zatta. A
equipe é formada pelos seguintes
advogados: Alexandre Nogueira de C.
Satyro, André Luiz de Souza, Carlos
Eduardo da Silva, Carlos Guilherme
Dobner R. Rocha, Carlos Henrique
Volpe, Daniel Alfonso L. Subinas, Ely
Marcio Denzin, Fabrício André Mendes
Alvarenga, Fernando Endrigo Gatto,
Felipe Dudienas Domingues Pereira,

Confira o placar dos jogos da Subseção na primeira fase
07/4 – Campinas  1  x 1  Tatuí/Boituva/Laranjal Paulista/Tietê  

14/4 – Piracicaba 2 x 3 Campinas

21/4 – Campinas 2 x 1 Sumaré/Hortolândia/Paulínia

28/4 – Bragança Paulista 1 x 2 Campinas 

05/5 – Campinas 4  x 1 Americana/N. Odessa/Sta Bárbara D’Oeste   

12/5 – Tatuí/Boituva/Laranjal Plta/Tietê 0 x 0  Campinas

19/5 – Campinas 3 x 1 Piracicaba  

09/6 – Campinas 1 x 0 Bragança Paulista

16/6 - Americana/N. Odessa/Sta Bárbara D’Oeste 2 x 1 Campinas

23/6 - Sumaré/Hortolândia/Paulínia 2 x 5 Campinas

Filipe Schivitaro Cesar, Guilherme Luis
Martins, Gustavo Morisco Zini, Hebert
Cardoso, Helber Duarte Pessoa,
Henrique Estevan de O. Fernandes,
Israel de Oliveira Correia, Jean Alex
Friozi, João Ricardo B. Brigatti, Jorge
Victor Valente Veiga, Jose Carlos
Martins Junior, Juliano Tasso, Leandro
Henrique de Oliveira, Leandro Henrique
Vieira, Leonardo Giannaccini Peruffo,
Lucas Florentino Carlos, Marcos Otavio
Carvalho e Silva, Marcos Vinicius
Furquim Carraro, Mario Henrique
Trigilio, Miler Rodrigo Franco, Paulo
André Megiolaro, Paulo Cesar do Amaral
Haddad, Rafael B. Brocca, Rafael Lopes
dos Santos, Rodrigo Augusto da Silva,
Ronaldo dos S. Dotto, Sandro R. Batista
Lopes, Tiago Domingues da Silva, Tiago
Barbosa Romano e Yan Ribeiro do
Carmo.

Time campineiro estreou novo uniforme

Torneio promove integração entre Subseções
Com o objetivo de promover e incentivar a prática esportiva, a OAB

Campinas realizou o VI Torneio de Futebol Society, reunindo advoga-
dos das Subseções de Sumaré, Paulínia, Hortolândia e Jundiaí. Realizada
anualmente, a competição tráz uma convivência diferente do ritmo dos
corredores dos tribunais. Atletas das cinco comarcas participaram do VI
Torneio de Futebol Society, realizado entre fevereiro e março, no
Euroamerica, no distrito de Barão Geraldo.

A competição teve a participação de 16 times, formados por advo-
gados, estagiários e estudantes de Direito. O título do torneio foi para a
OAB Jundiaí que venceu a equipe Panela - formada por advogados da 3ª
Subseção - segunda colocada. O terceiro lugar coube ao Arranca, tam-
bém de Campinas. A vice-presidente da OAB Campinas, Luciana Freitas
e o secretário Geral-Adjunto, Cláudio Vieira, juntamente com o presiden-
te da Comissão de Esportes, Sandro Rogério Batista Lopes, e o advoga-
do Milton Araújo Amaral, entregaram os troféus e medalhas às equipes
vencedoras.

Luciana Freitas parabenizou os atletas e a organização do evento.
"Tivemos quase 200 advogados que participaram do torneio, o que denota a importância do esporte, e onde prevalece, acima
de tudo, a confraternização e a amizade entre os colegas".

A participação de atletas de outras Subseções foi uma iniciativa da Comissão de Esportes, organizadora do evento, com o
propósito de promover a integração da classe por meio do esporte.  "O motivo maior desse torneio é a participação, a vontade
dos advogados de praticar o esporte, e a oportunidade de um relacionamento diferente do dia-a-dia do trabalho nos fóruns,
acaba virando uma grande confraternização", destacou o presidente da Comissão, Sandro Rogério Batista Lopes.

Premiação: diretoria entrega medalhas e
troféus às equipes vencedoras

CORRIDA 5k
Prepare sua equipe e chame

seus amigos. A OAB Campinas
está organizando mais uma

atividade esportiva para
advogados e advogadas. No dia
30 de setembro será realizada
a Corrida 5K. Venha participar!
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Novos advogados e estagiários recebem a

Carteira da Ordem
A 3ª Subseção recebeu em seus qua-

dros cerca de 300 novos inscritos que
foram recepcionados com a entrega so-
lene da Carteira da Ordem. No primeiro
semestre, entre fevereiro e junho, fo-
ram realizadas sete solenidades no au-
ditório da Casa da Advocacia,
prestigiadas por familiares e amigos.

Na primeira solenidade do ano, em
fevereiro, foram entregues 60 cartei-
ras. Na data em que a OAB Campinas
completou 86 anos de fundação, em 21
de março, com o auditório lotado, 47 ad-
vogados receberam a carteira de iden-
tificação profissional e a brochura ver-
melha, com a presença da diretoria da
Subseção, o presidente Daniel Blikstein;
a vice-presidente, Luciana Freitas; os
diretores Paulo Braga, Cláudio Vieira e
Ivan Castrese.

Durante o mês de abril foram três
solenidades de outorga da Carteira da
Ordem para a recepção de 100 novos
advogados. Em maio, outros 40 jovens
receberam a carteira vermelha e na
última semana de junho mais 44 no-
vos inscritos participaram da sessão
solene. No mesmo período a Subseção
entregou a carteira azul para 76 esta-
giários.

Além da diretoria da OAB Campinas
que conduz o ato solene, participam das
solenidades o presidente da Comissão
da Jovem Advocacia, Guilherme Hansen
Cirilo, e o advogado Luiz Gustavo

Solenidade

Subseção
recebeu 290

advogados e 80
estagiários

Novos inscritos fazem o juramento da profissão

Ato solene
é conduzido
pela
diretoria

O ex-presidente da
Subseção, Sérgio
Carvalho de Aguiar
Vallim Filho (esq)
prestigia o evento

Queiroz Figueiredo, membro da Comis-
são do Exame de Ordem. O evento
também reúne presidentes e membros
das várias comissões temáticas da
Subseção.

No ato solene, a diretoria tem
enfatizado o significado da Carteira da
Ordem e a importância da profissão
frente à sociedade. "Temos juízes, pro-

motores, delegados e procuradores, mas
sem o advogado e seus conhecimentos
jurídicos, ninguém acessa a justiça, o
meio pelo qual o cidadão chega ao judi-
ciário é por intermédio do advogado. O
exercício da advocacia é o exercício do
direito de defesa, da cidadania e jamais
qualquer democracia sobrevive sem o
trabalho do advogado. A Carteira da Or-

dem é o instrumento pelo qual fazemos
diariamente esse exercício", destaca o
presidente Daniel Blisktein.

A OAB Campinas é atualmente a mai-
or Subseção do país com mais de 11.500
advogados inscritos, além de 350 esta-
giários, superando várias Secionais do
Brasil em relação ao número de profis-
sionais.


