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• Gabinete do Diretor Secretário Geral Adjunto - (19) 3734-1219

• Pool das Comissões/Cursos e Palestras - (19) 3734-1213

comissoes.campinas@oabsp.org.br  

• Comissão de Direitos Humanos - (19) 3734-1214

direitoshumanos@oabcampinas.org.br

• Comissão de Assistência Judiciária - (19) 3734-1215

aj.campinas@oabsp.org.br

• Com. dos Direitos e Prer. e Conselho Regional de Prer. - (19) 3734-1217
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• Sociedade de Advogados - (19) 3734-1222
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• Gabinete do Diretor Tesoureiro - (19) 3734-1207

• Biblioteca - (19) 3734-1210

• Tribunal de Ética e Disciplina - (19) 3734-1160 ao 1167

etica.disciplina.campinas@oabsp.org.br

• Comissão de Ética e Disciplina - (19) 3734-1170 ao 1175

etica.campinas@oabsp.org.br

• Núcleo ESA Campinas - (19) 3734-1177
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• CAASP Campinas - (19) 3231-8594

campinas@caasp.org.br
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Fórum Central
Rua Regente Feijó S/N - Centro (Palácio da Justiça)

(19) 3232-8979
Cidade Judiciária
Rua Francisco Xavier de A. Camargo, 300 - Jd Santana

Sala I - (19) 3256-3411 - Sala II - (19) 3256-1851
Fórum Trabalhista
Av. José de Souza Campos, 422 - Cambuí

(19) 3234-2003
Justiça Federal / Juizado Especial Federal
Avenida Aquidabã, 465 - Centro

(19) 3231-2687
Foro Regional de Vila Mimosa
Rua Dionísio Gazotti, 719 - 1º Andar - Vila Mimosa

(19) 3268-7776
Ministério Público
Rua Pedro Anderson, 91 - Edifício Evian - Taquaral

(19) 3262-0580
TRT 15ª Região
Rua Barão de Jaguara, 901 - Centro

(19) 3233-4742
Sede Central (antiga Casa do Advogado)
Av. Moraes Sales, 580 , Centro Escritório Compartilhado

(19) 3237-0736
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diretoria
A busca por uma sociedade mais justa, mais igualitária, 

que abrace a todo e qualquer indivíduo, independente 

de gênero, raça, cor, religião ou credo, passa pelo 

processo de reflexão e conscientização, mas que precisa 

ser amparado pela sociedade civil como um todo. Os governos 

e organismos que tratam de políticas públicas têm 

papel importante e responsabilidade nesse processo, mas é 

também dever das associações civis organizadas estarem pautadas para esse 

objetivo, o de buscar a igualdade, o respeito e a paridade entre os seus para essa 

busca seja compartilhada e ampliada para a sociedade com um todo. 

É dentro desse contexto que a Ordem dos Advogados do Brasil vem trabalhando, 

enquanto entidade de classe e como tal também integrante das associações civis do 

país, agregando em seus grupos gestores as mulheres, os negros, e demais minorias, 

com advogadas e advogados participando ativamente da entidade de classe, em 

diferentes funções e em postos de liderança.

A história da Ordem mostra que nunca houve tantas mulheres quanto na 

atualidade participando ativamente da gestão da entidade. Pela OAB SP temos o 

olhar permanente dessa mudança, pelo presidente Caio Augusto e sua diretoria, com 

mulheres atuando em postos de liderança, com voz e vez. A CAASP é um exemplo da 

igualdade, com uma diretoria formada por cinco mulheres e cinco homens, um 

trabalho igualitário, sem distinção de gênero a serviço da advocacia paulista.

Em nossa Subseção, essa busca é constante, um desafio que essa gestão se propôs 

a vencer. O esforço desta diretoria que conta com a força feminina na vice-

presidência, tem sido efetivado. Dobramos o número de mulheres à frente das 

comissões temáticas, tanto em postos de presidente quanto aos integrantes como 

um todo. As advogadas já representam 51% de um total de 1.284 membros.     

Nesse universo há que se considerar também as advogadas e advogados negros 

que também fazem parte do corpo de integrantes das comissões e estão presentes 

nos postos de presidente. A questão racial tem sido amplamente discutida no âmbito 

da Secional e da Subseção, com foco no combate ao racismo, bem como contra a 

intolerância das minorias, e pela promoção da igualdade, uma missão que a 

advocacia não pode, nunca, abandonar.

Em que pese todo esse trabalho, sempre é preciso avançar mais em termos de 

inclusão e oportunidades para mulheres, negros e minorias. Entendemos que 

estamos na direção certa, trazer a questão à tona, incentivar as lideranças femininas, 

negras e representantes das minorias, no âmbito da nossa entidade, onde elas já 

atuam, onde têm voz e vez, para que juntos, advogadas e advogados, possamos 

contribuir na construção de uma nova sociedade em nosso país, igualitária, mais 

justa, e sem distinção.

Por uma Advocacia
de todas e de todos

Diretor Tesoureiro
Ivan Castrese
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Com a finalidade de preservar a saúde das advogadas e advogados, 

das funcionárias e funcionários e demais pessoas que necessitam de 

atendimento presencial na Casa da Advocacia de Campinas, a 

diretoria da Subseção implementou todos os protocolos sanitários 

necessários para evitar a disseminação da Covid-19. Foram instalados 

protetores de acrílico em todos os departamentos, bem como 

disponibilizado álcool em gel tanto no acesso aos andares como nas 

mesas dos colaboradores.

No térreo foi instalado um totem com álcool em gel e protetor de 

acrílico na mesa de recepção da portaria, além da mediação de 

temperatura na entrada do prédio. Todos os serviços da CAASP, 

incluindo farmácia e livraria, que também funcionam no térreo, 

receberam protetores de acrílico no balcão e mesas de atendimento 

ao público.

Em todos os andares da Casa da Advocacia foram disponibilizados 

dispenser com álcool em gel, ao lado do acesso dos elevadores. A 

Secretaria Geral, a sala de Certificação Digital, a tesouraria, a Sala das 

Comissões e a Secretaria da Presidência têm também a divisão acrílica 

para dar mais segurança ao atendimento presencial.

Alguns serviços da Subseção são essenciais à Advocacia e 

necessitam do atendimento presencial, a exemplo da Certificação 

Digital e da Secretaria Geral quanto à recepção de documentos. Os 

atos para inscrição, alteração/ distrato de sociedades de advogados 

ou qualquer procedimento relacionado ao cadastro dos profissionais 

são realizados na forma presencial para a apresentação e entrega de 

documentos.

"Desde a reabertura da Casa, no ano passado, em razão dos 

serviços considerados essenciais para o exercício da Advocacia, 

adotamos todos os cuidados e seguimos todas as medidas 

relacionadas pelas autoridades da Saúde. Temos orientado as 

advogadas e advogados para que se dirijam à sede somente para os 

atos que requeiram o atendimento presencial e que utilizem os canais 

de atendimento remoto para informações ou dúvidas", reforça o 

presidente Daniel Blikstein.

Atendimento presencial 
é realizado com todos 

os protocolos sanitários

serviços

canais de 
atendimento   

Para orientações ou dúvidas, 
a OAB Campinas mantém os canais 
de atendimento via e-mail, telefone, 
e também pelo WhatsApp
Certificação Digital -  (19) 3734-1211 / 1212
E-mail: ar.campinas@oabsp.org.br

Pool das Com./Cursos e Palestras - (19) 3734-1213
E-mail: comissoes.campinas@oabsp.org.br  

Comissão de Direitos Humanos - (19) 3734-1214
E-mail: direitoshumanos@oabcampinas.org.br

Comissão de Assistência Judiciária - (19) 3734-1215
E-mail: aj.campinas@oabsp.org.br

Comissão dos Direitos e Prerrogativas e Conselho 
Regional de Prerrogativas - (19) 3734-1217
E-mail: consreg5@oabsp.org.br

Secretaria Geral - (19)  3734-1223/1224/1228
E-mail: secretaria.campinas@oabsp.org.br

Tesouraria - (19) 3734-1229/1230/1231
E-mail: tesouraria.campinas@oabsp.org.br

Núcleo ESA Campinas - (19) 3734-1177
E-mail: campinas@esa.oabsp.org.br

CAASP Campinas - (19) 3231-8594
E-mail: campinas@caasp.org.br

WhatsApp: (19) 3734-1228
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trabalho remoto

Da noite para o dia, em março de 2020, a Casa da 

Advocacia de Campinas fechou as portas em 

cumprimento aos decretos estadual e municipal, 

diante do surgimento da pandemia da Covid-19. A 

situação, inesperada e desconhecida, exigiu da 

diretoria da OAB Campinas a tomada de decisões 

rápidas, em curto prazo, para que os serviços 

essenciais de uma das maiores subseções do país, 

com cerca de 12 mil profissionais inscritos, não 

fossem interrompidos. 

“Em uma semana, num esforço conjunto de 

toda a diretoria, conseguimos traçar estratégias 

para viabilizar o atendimento das advogadas e 

advogados, organizar o trabalho remoto dos 

funcionários e colaboradores e planejar ferramentas 

tecnológicas que possibilitassem a continuidade das 

atividades. Superamos todos os obstáculos para 

garantir o funcionamento da Subseção”, relatou o 

presidente Daniel Blikstein. 

 A transição para o novo modo de atendimento 

da classe, na avaliação da vice-presidente, Luciana 

Freitas, foi um grande desafio. “Fazer a gestão de 

forma remota foi um exercício muito desafiador, 

conseguimos transformar serviços que eram feitos 

de modo físico para o sistema remoto e sensibilizar o 

corpo de funcionários do quão importante era a 

nossa comunicação por meio das plataformas 

digitais para estabelecermos um ritmo de trabalho”, 

afirmou.

 De acordo com a vice-presidente, a pandemia 

trouxe dois momentos cruciais na tomada de 

decisão da diretoria. O primeiro foi a situação inicial 

Do presencial ao virtual: a transição na administração 
de uma das maiores Subseções do país
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de suspensão de atendimento presencial e pouco 

tempo depois, a retomada de serviços essenciais no 

modo presencial na Casa da Advocacia. “Os maiores 

desafios foram no sentido de verificar horários de 

atendimento, direcionando nossos esforços para 

que a Casa pudesse ser reaberta em horário que 

atendesse às necessidades dos advogados e 

advogadas. A preocupação foi muito grande quanto 

às regras de segurança à saúde”, acrescentou 

Luciana Freitas.

Para o diretor Ivan Castrese, com a preocupação 

de preservar a saúde, tanto dos funcionários como 

das advogadas e advogados, as decisões foram 

tomadas de forma rápida, mas com todas as 

cautelas. “No início mantivemos todos em home-

office e isso foi possível pelo fato de a OAB já ter um 

sistema informatizado de vários serviços para 

atender a classe, pudemos fazer a transição e 

operacionalizar tudo, mantendo a segurança dos 

funcionários”, destacou. 

No período a Subseção disponibilizou os 

celulares dos diretores para os atendimento 

urgentes, e-mails de todos os departamentos ativos, 

atendidos remotamente pelos funcionários, além de 

disponibilizar o contato por WhatsApp para dar 

celeridade às necessidades de atendimento da 

advocacia. Segundo Castrese, para o retorno 

gradual das atividades na Casa da Advocacia foram 

feitos investimentos de infraestrutura como as 

divisórias acrílicas e um plano de revezamento dos 

funcionários para manter o devido distanciamento, 

excluindo funcionários de grupo de risco que 

permaneceram em home-office.     

Outro ponto importante, observado pelo 

diretor Paulo Braga , foi adequar as necessidades da 

advocacia ao novo modelo da Justiça que passou a 

ser totalmente digital. “A primeira necessidade foi a 

de assegurar o acesso da advocacia aos tribunais 

para que continuassem a ter acesso aos juízes, 

desembargados, e também quanto aos mandados 

de levantamento para que tivessem tramitação mais 

rápida e digital. Foi fundamental assegurar que a 

atividade da advocacia não parasse, conversar com 

os poderes constituídos no sentido de que a 

advocacia é atividade essencial e, com isso, 

conseguimos com que os escritórios pudessem 

abrir”. 

O diretor Cláudio Vieira considera como o maior 

desafio na transição a adaptação das pessoas aos 

novos formatos de atendimento em razão da 

tecnologia.  “Foi um novo universo, as pessoas 

tinham dificuldade com a tecnologia para fazer uma 

reunião, para participar de uma audiência. O 

processo digital vinha ocorrendo devagar, 

gradualmente, e de uma hora para outra todos 

tiveram que se adaptar”, afirmou. 

Nesse contexto, a OAB Campinas, tanto pelos 

diretores como funcionários, atendeu várias 

advogadas e advogados para o esclarecimento de 

dúvidas e orientações para o acesso às plataformas 

digitais e aos serviços da Ordem que passaram a 

funcionar por meio de atendimento eletrônico. “É 

um trabalho que permanece, vamos continuar a 

auxiliar todos os profissionais”, pontuou o diretor. 



*Os horários e itinerários são permanentemente 
avaliados e poderão ser alterados para melhoria do serviço.

mobilidade

Transporte 
gratuito da Advocacia 

retoma operação 
nas duas linhas 

As duas linhas do ônibus da Subseção que fazem a interligação 

entre os fóruns de Campinas voltaram a circular com a 

implementação de medidas sanitárias e de proteção à saúde. Em 

fevereiro entrou em operação o primeiro ônibus com itinerário inicial 

de 13 viagens, no período entre 12h40 e 19h20. A segunda linha volta 

a funcionar nesta primeira semana de agosto, das 12h30 às 19h30. 

O transporte gratuito para advogadas e advogados, estagiárias e 

estagiários, foi suspenso temporariamente durante a pandemia, a 

partir da interrupção do expediente nos fóruns. Diante da reabertura 

gradual do Judiciário e visando atender a classe, a diretoria da OAB 

Campinas decidiu pela retomada do serviço. “Muitos profissionais 

usam o ônibus para suas rotinas de trabalho nos fóruns, é um serviço 

importante e adotamos todos os cuidados para a segurança dos 

usuários”, afirmou o presidente Daniel Blikstein. 

O ônibus voltou a circular no final de fevereiro, mas a operação 

teve que ser suspensa em março com o decreto da fase emergencial 

no Estado. Em maio houve nova retomada do serviço e agora, com a 

reabertura do Fórum Trabalhista, a diretoria optou por restabelecer a 

segunda linha. A operação do ônibus vem sendo analisada 

semanalmente pela vice-presidente Luciana Freitas em conjunto com 

os diretores Paulo Braga, Cláudio Vieira e Ivan Castrese para eventuais 

ajustes nos horários. 

Entre os usuários do transporte da Subseção está o advogado 

João Carlos Murer que há vários anos utiliza o ônibus da Subseção no 

percurso entre a Cidade Judiciária e Foto da Vila Mimosa. “Uso muito 

o ônibus, agiliza o meu trabalho. Se fosse de carro perderia mais 

tempo e ainda teria custos”, comentou. O advogado Wilson de Paiva 

Guisolphe Filho também é passageiro usual e há cinco anos faz uso do 

transporte da OAB Campinas. “Faço o planejamento com horários 

consignados entre a Vila Mimosa e Cidade Judiciária para otimizar o 

tempo no deslocamento”, explicou.

Protocolos

A empresa responsável pela operação do veículo mantém 

diariamente um completo serviço de higienização, além de 

disponibilizar álcool em gel  ao lado da porta de entrada do ônibus 

para que os usuários possam higienizar as mãos tanto no embarque 

como no desembarque. Para tornar a viagem mais segura, os ônibus 

possuem janelas amplas para evitar o uso de ar condicionado. Ainda 

conforme os protocolos sanitários, é obrigatório o uso de máscara 

durante todo o trajeto. 

12:40
13:00
13:20
14:00
14:40
15:10
15:30
16:20
17:00
17:30
18:00
18:50
19:20

Fórum Central - Foro Vila Mimosa
Foro Vila Mimosa -  Fórum Central
Fórum Central- Cid. Judiciária
Cid. Judiciária - Fórum Central
Fórum Central - Foro Vila Mimosa
Foro Vila Mimosa -  Fórum Central
Fórum Central- Cid. Judiciária
Cid. Judiciária - Fórum Central
Fórum Central - Foro Vila Mimosa
Foro Vila Mimosa -  Fórum Central
Fórum Central- Cid. Judiciária
Cid. Judiciária - Fórum Central
Fórum Central (Final)
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Linha 1

Horário Itinerário

12:30
13:20
13:55
14:30
14:50
15:25
16:10
16:50
17:10
18:00
18:40
19:00
19:20

Fórum Central- Cid. Judiciária
Cid. Judiciária - Fórum Central
Fórum Central - Foro Vila Mimosa
Foro Vila Mimosa -  Fórum Central
Fórum Central- Cid. Judiciária
Cid. Judiciária - Fórum Central
Fórum Central - Foro Vila Mimosa
Foro Vila Mimosa -  Fórum Central
Fórum Central- Cid. Judiciária
Cid. Judiciária - Fórum Central
Fórum Central - Foro Vila Mimosa
Foro Vila Mimosa -  Fórum Central
Fórum Central (Final)

Linha 2

Horário Itinerário



atendimento 
virtual 

A rotina de trabalho da Comissão de Direitos e 

Prerrogativas da OAB Campinas também foi 

impactada pelas mudanças de comportamento da 

sociedade provocadas pela pandemia. No decorrer de 

2020 houve um aumento de pedidos de assistência e 

de apoio, especialmente relacionados às audiências 

virtuais e dificuldades enfrentadas por advogadas e 

advogados para acesso aos Magistrados. 

O atendimento presencial, a formalização de 

pedido de providências na violação de Prerrogativas 

ou mesmo desentendimentos pontuais em 

audiências nos fóruns, que antes eram registrados 

formalmente em documentos físicos, passaram a ser 

feitos por canais remotos, por meio de contatos por 

celular, whatsapp e e-mail, modelos de atendimento 

já existentes na Comissão, mas intensificados nesse 

momento de pandemia. 

Segundo o Presidente da Comissão de Direitos e 

Prerrogativas da OAB Campinas, André Amin Teixeira 

Pinto, a partir da retomada das atividades do 

Judiciário de forma virtual, as advogadas e os 

advogados enfrentaram uma série de dificuldades. “A 

Advocacia não dispunha de canais de acesso, não 

conseguia despachar com os Juízes e isso gerou uma 

avalanche de queixas”, aponta. 

Amin relata que algumas questões pontuais 

ocorridas em Campinas foram solucionadas pela 

Comissão em diálogos com dirigentes dos Fóruns ou 

Magistrados em contatos pelo celular. Mesmo diante 

das dificuldades vivenciadas, não apenas pela 

Advocacia local, mas em todo o Estado a partir do 

início das audiências virtuais, a Comissão de Direitos e 

Prerrogativas de Campinas bem como a Comissão da 

Secional São Paulo agiram prontamente para 

preservar e garantir os direitos da classe. 

No âmbito do Tribunal de Justiça Estadual foram 

criados canais de atendimento online para que 

advogadas e advogados possam conversar com o 

m a g i s t r a d o  m e d i a n t e  a g e n d a m e n t o  d e   

videoconferência. Na Justiça Trabalhista, o pleito da 

Secional foi atendido pelo TRT-15ª que recomendou 

aos magistrados o atendimento por meio de 

videoconferência à Advocacia, sendo disponibilizado 

o agendamento pelo portal do Tribunal.

Audiências Virtuais

Apesar da abertura de canais de comunicação 

virtuais para reestabelecer o diálogo entre a 

Advocacia e a Magistratura, segundo o Presidente da 

Comissão de Prerrogativas, ainda não há consenso 

quantos à realização das audiências virtuais. “Em que 

pese a importância e a necessidade de realização das 

audiências na modalidade telepresencial ou virtual 

para dar continuidade à tramitação dos processos 

judiciais neste momento que ainda exige o 

distanciamento social, essa questão ainda não está 

pacificada. O modelo atual transferiu para a 

Advocacia um ônus que é dever do Estado”, pontua 

André Amin.

A tecnologia viabilizou a retomada do Judiciário e 

do trabalho dos operadores do Direito, porém essa 

mesma tecnologia trouxe dificuldades em relação aos 

processos em que há audiências de instrução com 

oitiva de testemunhas. O presidente da Comissão de 

Prerrogativas relata que há um grande contingente de 

casos em que as partes e testemunhas não têm o 

devido acesso à internet ou conhecimento 

tecnológico suficiente para participar das audiências 

por videoconferência. 

Embora a audiência virtual possa ser suspensa se 

não houver concordância das partes e mediante 

manifestação nos autos, para que não haja prejuízo ao 

cliente, tem sido comum advogadas e advogados 

levarem as testemunhas para o próprio escritório a 

fim de garantir a realização da audiência.        

Apesar do normativo previsto na Resolução nº 

314 de 20 de abril de 2020 do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), art. 6º, § 3º em que é “vedada a 

atribuição de responsabilidade aos advogados e 

procuradores em providenciarem o comparecimento 

de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de 

prédios oficiais do Poder Judiciário para participação 

em atos virtuais”, André Amin pondera que é 

necessário melhorar a regulamentação para que não 

haja prejuízo ao devido processo legal.   

Outro problema identificado no início deste ano 

está na dificuldade de acesso aos servidores em 

audiências on-line na Justiça Trabalhista, fato que 

resultou no encaminhamento de ofício conjunto da 

Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB 

Campinas, das Comissões de Relacionamento com o 

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), 

de Relacionamento com TRT-2, Conselho Regional de 

Prerrogativas da 5ª Região e Coordenadoria Regional 

de Prerrogativas da 5ª Região. De acordo com o 

documento, embora sejam disponibilizados links para 

acesso às audiências, não há possibilidade de contato 

com seus responsáveis, havendo a necessidade de 

aprovação de ingresso tanto do advogado como de 

partes ou testemunhas. 

O Presidente da Comissão de Prerrogativas 

lembra que diante de qualquer problema técnico 

quanto ao acesso à audiência ,  ou mesmo 

intercorrências como eventual queda de energia ou 

de sinal de internet durante a sessão, a advogada ou 

advogado devem enviar imediatamente, no 

momento da ocorrência, e-mail à secretaria/cartório 

da Vara, informando a dificuldade e, posteriormente, 

peticionar no processo incluindo cópia do e-mail 

enviado para que a audiência seja redesignada. 

Honorários Advocatícios

Outro tema que tem gerado muitos pedidos de 

assistência junto à Comissão de Prerrogativas são os 

honorários advocatícios fixados abaixo da tabela da 

OAB. “Existem Juízes que fixam o valor dos honorários 

sem respeitar a tabela que estabelece a margem entre 

10% e 20% sobre o valor da causa”. Nessas situações, 

constatado o fato, a Ordem dos Advogados do Brasil 

ingressa no processo na condição de amicus curiae, 

visando garantir os patamares estabelecidos no 

EOAB. 

Amin destaca que a Comissão conta com 50 

membros efetivos e mantém plantão permanente 

para atendimento da classe, tendo em sua estrutura as 

vice-presidências com profissionais experientes nas 

respectivas áreas, para solucionar de forma ágil as 

demandas da Advocacia. São eles: José Rafael De 

Santis (vice-Presidente), Álvaro da Silva Trindade 

(Vice-Presidente Órgãos Administrativo), Patrícia 

Ferreira Gonçalves (Vice-Presidente Área Trabalhista), 

Gisnaldo Camargo Dias da Silva (Vice-Presidente Área 

Cível), Edilson Francisco de Oliveira (Vice-Presidente 

Área Criminal), Tatiana Oliver Pessanha (Vice-

Presidente Área Previdenciária) Eliane Aparecida 

Stefani (Vice-Presidente Áreas Delegacias e 

Penitenciárias) em Katia Simone Soares (Vice-

Presidente Área de Comunicação).

Pandemia eleva 
número de pedidos 

de assistência à 
Comissão de Prerrogativas 
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Gestão virtual

Subseção supera 
desafios na pandemia

No decorrer de 2020 a OAB Campinas, bem como 

toda a Advocacia vivenciaram um ano atípico, em 

situação jamais registrada em toda sua história, em razão 

da Covid 19.  O fechamento dos fóruns, bem como a 

suspensão das atividades nas Secionais e Subseções de 

todo o país, mudou a rotina da Advocacia, ao mesmo 

tempo em que as lideranças da classe se dedicaram a 

buscar saídas para manter os serviços da entidade e 

socorrer as advogadas e advogados.    

Entre as várias iniciativas da OAB SP e CAASP, estão o 

Benefício Alimentar Temporário para ajudar as 

advogadas e advogadas no início da pandemia e o 

adiamento em cinco meses para o pagamento das 

parcelas da anuidade. Em Campinas, a Subseção realizou 

uma campanha de doação de cestas básicas para auxiliar 

os profissionais que ficaram temporariamente sem o 

recebimento de honorários.  

No âmbito da gestão da Subseção de Campinas, a 

diretoria adotou todas as medidas necessárias de 

enfrentamento da pandemia, com o intuito de preservar a 

saúde das advogadas e advogados, estagiárias e 

estagiários, bem como das funcionárias e funcionários e 

demais colaboradores.

Apesar do fechamento temporário da sede da 

Subseção – Casa da Advocacia e Cidadania, e das Salas da 

Ordem - com a interrupção do atendimento presencial de 

alguns serviços nos primeiros meses da pandemia, em 

nenhum momento houve suspensão das atividades e do 

atendimento das advogadas e advogados. 

Com a organização de um plano de trabalho remoto 

para os colaboradores, a Subseção manteve o 

atendimento da classe, por e-mail, bem como viabilizou a 

continuidade do atendimento da Certificação Digital, 

implantando as medidas sanitárias necessárias para 

garantir a saúde de todos.

Diante do novo cenário, a diretoria da OAB Campinas, 

com o apoio da OAB SP, visando dar continuidade às 

atividades, buscou os recursos tecnológicos que 

viabilizaram a realização de reuniões internas das 

Comissões Temáticas e eventos diversos, em especial 

para capacitação da Advocacia. A utilização da tecnologia 

possibilitou atingir um número recorde de atividades de 

capacitação que dificilmente 

seria alcançado na modalidade 

presencial.

Total de Atendimentos _  3.123

Inscrição Definitiva – 483

Inscrição de Estagiários – 37

Transferências – 11

Inscrição Suplementar – 8

Cadastro – 390

Atendimentos

Capacitação
No início de 2020, antes 

d a  p a n d e m i a ,  a  O A B 

Campinas, por meio das 

C o m i s s õ e s  Te m á t i c a s , 

r e a l i z o u  s e t e  e v e n t o s 

presenc ia i s  na  Casa  da 

Advocacia, incluindo parte 

das palestras do Ciclo do Mês 

da Mulher. O último evento 

ocorreu no dia 12 de março, 

sendo as palestras seguintes 

suspensas.

O número de eventos de 

capacitação realizados ao 

longo do ano, em comparação com 2019 (ano em que ocorreram 94 eventos), representa um 

crescimento de 80% das atividades voltadas ao conhecimento jurídico. 

Eventos de capacitação (presencial)       7 

Eventos de capacitação (online)         164 

TOTAL                                                   171

Sociedade de Advogados / Alteração – 305

Sociedade de Advogados / Registro – 121

Sociedade de Advogados / Distrato  - 14

Tesouraria – 15

Diversos – 261

Certificação Digital – 1.478

No dia 2 de abril, a OAB Campinas 

iniciou um novo ciclo para transmissão 

do conhecimento com o I Encontro de 

Direito Civil, realizado online, com 

transmissão ao vivo pelo aplicativo zoom.

A Semana Jurídica 2020 que ocorre 

anualmente em agosto, no Mês da 

Advocacia, também foi adaptada para o 

formato virtual
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CAASP
A rápida adoção de estratégias de atendimento à classe garantiu 

que a CAASP não interrompesse o atendimento da Advocacia. Com 

horário reduzido e medidas sanitárias, a Farmácia da CAASP 

manteve as portas abertas e registrou um total de 18.450 usuários 

atendidos. Já na livraria foram 1.091 usuários atendidos. Também 

foram realizadas as campanhas voltadas à saúde 

das advogadas e advogados, a exemplo da 

Campanha de Vacinação contra a Gripe que 

aconteceu em sistema drive thru.

A produção de eventos com conteúdo voltado ao 

conhecimento, exigiu o engajamento das Comissões 

Temáticas, dos presidentes, vice-presidentes e membros 

que, também fazendo uso da tecnologia, mantiveram as 

reuniões internas para organizar e preparar as atividades. 

Ao longo de 2020 ocorreram 47 reuniões de comissões.

Comissões

ESA Campinas

Ainda na área de capacitação, a ESA 

Campinas aplicou diversos cursos em diferentes 

áreas do Direito. Ao todo foram realizados 19 

cursos de Extensão que propiciaram o 

atendimento de um total de 885 alunos ao longo 

do ano. 

Além dos cursos de Extensão, A Escola 

Superior de Advocacia de Campinas deu 

continuidade aos 03 Cursos de Especialização nas 

áreas de Direito de Família e Sucessões; Direito 

Penal, Processual Penal e Criminologia e 

Contratos na Contemporaneidade com um total 

de 127 alunos.

Carteira da Ordem
Com o uso dos mesmos recursos tecnológicos que 

viabilizaram a realização de palestras online, a OAB 

Campinas realizou solenidades virtuais de outorga da 

Carteira da Ordem.

Em 2020 ocorreram 01 solenidade presencial (antes 

da pandemia) e 07 solenidades no ambiente virtual para 

outorga da Carteira de Estagiário (a) e de Advogado (a).

No período, cerca de 350 novas advogadas e novos 

advogados inscritos nos quadros da Subseção fizeram o 

juramento em cerimônia virtual, seguido da retirada do 

documento físico, na Casa da Advocacia, com todos os 

protocolos sanitários.

Foi também por meio dos 

recursos tecnológicos que a OAB 

Campinas deu continuidade a 

várias ações voltadas à cidadania, 

com palestras sobre temas de 

interesse do público externo, a 

exemplo do Ciclo Outubro Rosa, 

mês de prevenção do câncer de 

mama; Mês da Consciência Negra; 

e ainda o Encontro com os 

Candidatos (as) à Prefeitura de 

Campinas.

Na área de Ação Social, mesmo 

durante a quarentena, foram 

realizadas campanhas de 

mobilização:

Advocacia Solidária – 

arrecadação e distribuição de 

cestas básicas para advogadas e 

advogados e pessoas da 

comunidade que estavam em 

dificuldade financeira.

Lenço Solidário - arrecadação 

de lenços para serem doados às 

mulheres vítimas de câncer de 

mama.

Solidariedade Animal 

–campanha para auxiliar ONGs e 

protetores que atuam no resgate 

de animais em situação da rua.

Ação Social 
e Cidadania
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Atividades 
de capacitação 

permanecem 
online

Desde o início da pandemia, as atividades de capacitação que ocorriam no auditório 

da Casa da Advocacia foram transferidas para o ambiente virtual. Semanalmente a 

OAB Campinas promove, por meio das Comissões temáticas, palestras e debates 

sobre temas atuais nas diferentes áreas do Direito. No primeiro semestre de 2021 

foram realizados mais de 70 eventos, um aumento significativo das atividades em 

comparação ao mesmo período do ano passado com 47 eventos.  

As Comissões da Subseção têm buscado a atualização constante do conhecimento, 

trazendo novas teses do Direito frente à pandemia, em áreas como Direito Civil, 

Família e Sucessões, e Consumidor. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a 

necessidade de adequação nos diversos setores da economia que manuseiam dados 

pessoais também suscitou uma série de palestras e debates envolvendo Direito 

Digital e Compliance.

A aplicação da tecnologia na realização de atividades em ambiente virtual, segundo a 

vice-presidente Luciana Freitas, possibilitou a realização de palestras com a 

participação de especialistas renomados de outros Estados e até mesmo do exterior. 

“Tivemos advogadas e advogados, juízes e juízas, e membros do Ministério Público 

de outras regiões como Rio de Janeiro e Bahia e que, possivelmente, em razão da 

logística, dificilmente poderiam participar dos eventos de forma presencial”, destaca 

a vice-presidente.

Sem a limitação da capacidade do ambiente físico, o conteúdo das palestras virtuais 

tem um alcance ilimitado, levando conhecimento não só para os profissionais da 

Subseção, mas também de outras partes do país. Além do público que 

acompanha a transmissão ao vivo, a OAB Campinas também disponibiliza 

os eventos, na íntegra, no canal da Subseção no YouTube 

(https://www.youtube.com/c/OABCampinasSubseção), permitindo 

que o conteúdo possa ser acessado a qualquer tempo. 

A agenda e a programação de palestras e demais eventos de 

capacitação estão disponíveis nas mídias da Subseção.

capacitação 
online

Acesse: 
www.oabcampinas.org.br
facebook.com/oabcampinas
facebook/oabspcampinas
instagram.com/oabcampinas
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ESA Campinas

agenda

Curso de Ética e Prerrogativa 
Profissional para 

Advogados e Estagiários 
No dia 23 de agosto a Comissão Permanente do Curso de 

Ética Profissional e Prerrogativas para Advogados e 

Estagiários promove mais uma edição do CEPPA, curso que 

vem sendo realizado anualmente desde 2016, com o objetivo 

de fortalecer a advocacia, orientando os acadêmicos de 

direito, as advogadas e advogados sobre seus direitos e 

obrigações no exercício profissional. Neste ano serão 

ministradas palestras sobre questões atuais, incluindo as 

prerrogativas profissionais em tempos de pandemia. O evento 

será online, pelo zoom, com início às 17h. o link será 

divulgado em breve pelos canais de comunicação da 

Subseção. 

Confira programação:

Prerrogativas do Advogado e Advogada 

- Rafael De Santis (Presidente do CEPPA)

Nova Lei de Abuso de Autoridade 

- Leandro Sarcedo (Presidente da Comissão Estadual de 

Prerrogativas – OAB SP)

Prerrogativas da Advocacia e Gênero 

-  Ana Carolina (Vice-Presidente da Comissão Estadual de 

Prerrogativas – OAB SP)

Estudante de Direito e a Ética 

- Peter Pessuto (Presidente do Conselho de Prerrogativa 5ª 

Região)

Desafios do Novo Código de Ética e Disciplina da OAB na 

atualidade 

- Rodrigo Pasquarelli de Godoy (Vice-Presidente do CEPPA)

Violência Doméstica na Pandemia 

– Fábia Bigarani (Presidente da Comissão da Mulher Advogada)

Sustentação oral no TRT-15 em tempos de pandemia da 

Covid-19 

- Fabio Aguiar (Desembargador do TRT da 15ª Região)

A Escola Superior de Advocacia (ESA Campinas) já está com vários cursos de extensão 

programados para o segundo semestre. As aulas são na modalidade online (ao vivo 

por meio da plataforma do Google meet “classroom”), com interação entre 

professores e alunos. Todos os cursos têm desconto de 20% para a jovem advocacia e 

estudantes de Direito. Inscrições pelo site da ESA - 

https://campinas.esaoabsp.edu.br/Cursos

Corrupção e Compliance - Desafios Contemporâneos

Aulas: 10/08, 12/08, 17/08, 19/08, 24/08 e 26/08- 19h às 21h

Investimento: R$ 180,00 a vista ou parcelado no cartão de crédito

Contratos Empresariais (2ª turma)

Aulas: 12/08, 17/08, 19/08, 24/08, 26/08, 31/08, 02/09, 09/09, 14/09, 16/09,21/09, 

23/09, 28/09, 30/09, 05/10, 07/10, 14/10 e 19/10 - 19h às 22h

Investimento: R$ 400,00 a vista ou parcelado no cartão de crédito

Iniciação à Prática no Direito das Sucessões

Aulas: 16/08, 18/08, 23/08, 25/08, 30/08 e 01/09 - 19h às 22h

Investimento: R$ 240,00 a vista ou parcelado no cartão de crédito

Formação da Carreira de DPO - Data Protection             – 2ª turma

Aulas: 25/08, 01/09, 08/09, 15/09 e 22/09 - 19h às 22h

Investimento: R$ 250,00 a vista ou parcelado no cartão de crédito

Extensão em Direito Societário

Aulas: 05/10, 07/10, 14/10, 19/10, 21/10, 26/10, 28/10, 04/11, 09/11, 11/11, 16/11- 19h 

às 22h

Investimento: R$ 330,00 a vista ou parcelado no cartão de crédito

Extensão em Falências e Recuperações Judiciais – pós reforma da Lei 

11.101/2005, proveniente da Lei 14.112/2020 (4ª turma)

Aulas: 18/10, 20/10, 25/10, 27/10, 03/11, 04/11, 08/11, 10/11, 16/11, 17/11, 23/11, 

24/11, 29/11, 02/12, 06/12 e 08/12 - 19h às 21h

Investimento: R$ 310,00 a vista ou parcelado no cartão de crédito
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Campanha 
Permanente 
de Arrecadação 
de Alimentos

Diante da situação da pandemia, com milhares de famílias 

em dificuldade, a OAB Campinas, por meio da Comissão de 

Ação Social, criou uma Campanha Permanente de 

Arrecadação de Alimentos. A iniciativa visa ajudar famílias 

em situação de vulnerabilidade social, moradores de rua e 

organizações não governamentais que atendem pessoas 

necessitadas. O foco da arrecadação são alimentos não 

perecíveis que poderão ser doados no ponto de coleta que 

fica na portaria da Casa da Advocacia.

A Subseção de Campinas promove mais uma edição da Campanha do Agasalho para mobilizar a 

advocacia, por meio de ação social, visando colaborar com entidades assistenciais de Campinas 

e ajudar famílias carentes e moradores em situação de rua. A campanha é realizada anualmente 

pela OAB SP em conjunto com as Subseções. 

 

Em Campinas a atividade é coordenada pela Comissão de Ação Social. As advogadas e 

advogados e também pessoas da comunidade podem contribuir com a doação de cobertores e 

roupas de inverno em bom estado.

Este ano a campanha será entre os meses de maio e setembro. As doações devem 

ser entregues na portaria da Casa da Advocacia de Campinas 

- Rua Lupércio Arruda Camargo 111, Jardim Santana.

Campanha do Agasalho 2021

Comissões realizam Campanha 
Emergencial de Arrecadação de Cobertores 
para pessoas em situação de rua

As Comissões da Mulher Advogada, da Ação Social, dos Direitos Humanos e 

Diversidade Sexual e Combate à Homofobia se uniram em uma campanha emergencial 

para arrecadação de cobertores e, em apenas dois dias, coletaram mais de 90 cobertores, 

além de vários agasalhos. A mobilização conjunta das Comissões foi motivada pelas 

baixas temperaturas ocorridas na última semana de julho.

As comissões contaram com doações de várias advogadas e advogados e de outras 

comissões da Subseção que se sensibilizaram com a causa emergencial. Os donativos 

foram entregues na Casa da Cidadania de Campinas, localizada na Vila Industrial, que 

abriu um abrigo temporário entre os dias 28 de julho e 1º de agosto para atender as 

pessoas em situação de rua.

A entrega dos cobertores foi feita pelas advogadas Fábia Bigarani, presidente da 

Comissão da Mulher Advogada; Mariana Baroni, presidente da Comissão de Direito Civil, 

Ana Carolina Hinojosa de Souza Camargo de Oliveira e Maria Carolina Rocha da Comissão 

da Diversidade Sexual e Combate à Homofobia.

A advogada Fábia Bigarani agradeceu o apoio da advocacia, da diretoria da 

Subseção – o presidente Daniel Blikstein, a vice-presidente Luciana Freitas e os diretores 

Ivan Castrese, Paulo Braga e Cláudio Vieira – e da conselheira estadual Silvia Melges. “A 

diretoria nos deu apoio e estrutura que foram fundamentais para o sucesso da 

campanha”, afirmou.
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Dignidade e Higiene
Até o final do mês de agosto as Comissões da Mulher Advogada, da Diversidade Sexual e 

Combate à Homofobia, da Igualdade Racial e dos Direitos da Pessoa com Deficiência promovem a 

campanha Dignidade Feminina, com o objetivo de arrecadar absorventes e lenços umedecidos para 

serem doados às mulheres em situação de pobreza e vulnerabilidade Social.

A campanha foi lançada no dia 13 de julho em evento virtual, com a palestra “Dignidade e 

Higiene para as Mulheres”, ministrada pela diretora da CAASP, Raquel Tamasia Marques. A 

presidente da Comissão da Mulher Advogada, Fabia Bigarani, conduziu o evento, com a presença do 

presidente da Subseção, Daniel Blikstein, da vice-presidente Luciana Freitas, do diretor Paulo Braga, 

das conselheiras estaduais Silvia Melges e Stella Serafini e das presidentes das Comissões 

participantes da iniciativa. 

A ONU reconhece, desde 2014, o direito das mulheres à higiene menstrual como uma questão 

de saúde pública e de direitos humanos. No cenário mundial, a estimativa é de uma em cada dez 

meninas perdem aula quando estão menstruadas, 12% vivem em situação de pobreza menstrual e 

chegam a faltar até 45 dias na escola por falta de absorventes.

Os donativos serão distribuídos pelas Comissões para entidades e organizações não 

governamentais que atendem adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade.

Dia de Santo teve celebração presencial e virtual

padroeiro da advocacia

A necessidade de manter o distanciamento social não impediu que a OAB Campinas 

seguisse a tradição de homenagear o padroeiro da Advocacia. No dia 19 de maio, Dia de Santo 

Ivo, foi celebrada a missa na paróquia Santa Rita de Cássia. Presidida pelo Arcebispo Dom João 

Inácio Müller, a missa contou com a presença de várias advogadas e advogados. 

Em conformidade com protocolos sanitários, com a limitação de até 30% da capacidade de 

público nas celebrações religiosas, a Paróquia de Santa Rita fez a transmissão pelo facebook e 

pelo YouTube, permitindo que a advocacia acompanhasse a missa em ambiente virtual. 

O ato litúrgico teve a presença da diretoria da OAB Campinas - o presidente Daniel Blikstein, 

a vice-presidente Luciana Freitas e os diretores Paulo Braga, 

Cláudio Vieira e Ivan Castrese, e da conselheira estadual, Silvia 

Melges, representando o presidente da OAB SP. 

Os cânticos da celebração foram entoados pelo advogado 

e organista, João Gabriel Bertolini. A missa de Santo Ivo é 

organizada pela OAB Campinas, com o apoio do advogado 

Wilson Cesca. 

OAB Campinas cria Observatório para atuar no enfrentamento 
da violência contra a criança e o adolescente 

Com o objetivo de contribuir com a rede de proteção e acompanhar o 

atendimento de casos de maus tratos e violência contra a criança e o adolescente, 

a OAB Campinas criou o Observatório Institucional de Enfrentamento à Violência 

contra Crianças e Adolescentes. A iniciativa surgiu diante do cenário atual da 

pandemia, com o aumento dos casos de violência doméstica em que os menores 

são vítimas de agressão e maus tratos. 

“Vamos fazer um acompanhamento institucional, compreender a atuação 

das entidades e organismos que formam a rede de proteção e contribuir no 

fortalecimento do trabalho de enfrentamento a essa situação, agravada com a 

pandemia”, afirma o presidente da OAB Campinas, Daniel Blikstein.     

 À frente do Observatório estão a vice-presidente da Subseção, Luciana 

Freitas, representando a diretoria, e a presidente da Comissão dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, Jaqueline Gachet de Oliveira, como coordenadora 

geral do grupo. “O objetivo do Observatório é identificar as políticas públicas 

necessárias para a melhoria da situação da rede de proteção, bem como onde 

está a deficiência no acompanhamento de crianças e adolescentes, das famílias 

como um todo, e traçar orientações para todos os agentes da rede, no combate 

da violência contra a criança e o adolescente”, explica a advogada.

Formado por advogadas e advogados que já atuam nas Comissões da 

Subseção como a de Direitos da Criança e do Adolescente e de Direitos 

Humanos, entre outras, o Observatório atuará em etapas. A primeira será a 

análise da realidade da rede de proteção da criança e do adolescente no 

município, a partir do diálogo com todos os componentes da rede de proteção. 

“O que nos levou pensar no Observatório foi o crescente número de casos de 

violência contra crianças e adolescentes durante a pandemia e em muitos deles 

c o m  u m a  c r u e l d a d e 

assus tadora .  Esses  casos 

começaram a se tornar públicos 

e mostraram uma deficiência 

em algum ponto que não tem 

garantido a segurança dessas 

cr ianças e  adolescentes” , 

a p o n t a  a  c o o r d e n a d o r a , 

a c r e s c e n t a n d o  q u e , 

consolidada a primeira etapa, a 

ideia é ampliar o trabalho para a 

Região Metropol i tana  de 

Campinas (RMC) e, se houver 

viabilidade, buscar o apoio da 

OAB SP para uma abrangência 

em nível estadual.   

Dentro da estrutura do 

O b s e r v a t ó r i o  e s t ã o  o s 

coordenadores  ad juntos : 

Larissa Almeida Rodrigues, Leandro Antunes Pereira de Souza, Patrícia Rodrigues 

Silva Paes, Priscilla Alencar Giannini e Silvaneide Maria dos Santos Sales do 

Nascimento; e os membros consultivos: Claudio José Ferrari, Gabriel Martins 

F u r q u i m ,  J u l i a n a  F r a s s e t t o  M o r e n o  d e  M e l l o  S a r t o r i  e

Luanna Karolina Botecchia Lance.

Contato: observatorioviolencia@oabcampinas.org.br

12



Vacinação contra a 
gripe imunizou cerca 

de 1.300 pessoas

CAASP 

Entre os dias 6 e 9 de abril, a Casa da Advocacia 

recebeu a Campanha CAASP de Vacinação contra a 

Gripe. Nos quatro dias cerca de 1.300 pessoas entre 

advogadas e advogados e seus dependentes foram 

imunizadas. A campanha foi realizada em sistema de 

drive-thru, na área do estacionamento da sede da 

Subseção. Para garantir os protocolos sanitários, a 

diretoria da OAB Campinas optou pela colocação de 

uma grande tenda, visando manter o distanciamento 

no local, sem qualquer tipo de aglomeração. Em todos 

os dias a vacinação foi tranquila, sem filas. 

Campanha Pró-Vida vai até 30 de setembro

Esporte : aulas e treinos virtuais em 

seis modalidades
Com o objetivo de incentivar a prática de 

atividades f ísicas entre advogados e 

advogadas ,  a  CAASP  promove  uma 

programação esportiva especial, em formato 

virtual  para a advocacia durante o mês de 

agosto. Os departamentos de Esportes e de 

Eventos prepararam uma série de aulas 

virtuais de yoga, meditação, ginástica 

funcional, defesa pessoal e ritmos de dança. 

Todas as atividades são gratuitas, com aulas  

transmitidas via plataforma da Mixplay TV, 

parceira da Caixa de Assistência, por meio do 

hotsite caasp.mixplaytv.com. As inscrições 

para as atividades serão realizadas pelo site da 

CAASP. 

A Campanha Pró-Vida da CAASP, suspensa em 2020 devido à 

pandemia de Covid-19, retorna neste ano, quando os consultórios, clínicas e 

laboratórios referenciados pela entidade encontram-se perfeitamente 

adequados aos protocolos de segurança contra o coronavírus. A ação de 

saúde preventiva, destinada às doenças do coração, acontecerá de 2 de 

agosto a 30 de setembro, em todo o Estado de São Paulo. Advogados e 

advogadas com idade a partir de 40 anos poderão realizar, gratuitamente, 

consulta com cardiologista. Exames de colesterol, triglicérides e 

eletrocardiograma, entre outros, serão subsidiados em 50% pela Caixa. Os 

exames complementares – teste ergométrico e ecocardiograma – terão 

subsídio de 30%. A relação dos estabelecimentos integrantes da ação 

preventiva pode ser consultada no site www.caasp.or.br 

Em Campinas as guias poderão ser retiradas na Regional da CAASP, no 

térreo da Casa da Advocacia.

Confira a programação:

Fit dance e Ritmos:  terças e quintas-feiras, dias 3, 12, 17 e 26 de agosto, às 20h15.

Zumba: segundas, quartas e sextas-feiras, dias 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 e 27 de agosto, às 18h.

Defesa Pessoal (Krav Maga): sempre aos sábados, dias 7, 14, 21 e 28 de agosto, às 11h.

Yoga: segundas, quartas e sextas-feiras, dias 2, 4, 6, 11, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 e 30 de agosto, às 20h.

Funcional:  terças e quintas-feiras, dias 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 de agosto, às 18h.

Meditação: terças e quintas-feiras, dias 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 de agosto, às 19h.
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Obter a inscrição 

n a  O r d e m  d o s 

A d v o g a d o s  d o 

Brasil e receber a 

Carteira da Ordem 

em plena pandemia 

não fazia parte dos 

planos do advoga-

do Matheus Morais 

d e  S o u z a . 

A p r o v a d o  n o 

Exame de Ordem 

em 2019, tinha suas 

próprias expectati-

vas para iniciar a 

c a r r e i r a .  A s s i m 

como ele, centenas 

de jovens de todo o país estavam plenamente 

aptos para ingressar na profissão no início do ano 

passado, quando foram surpreendidos pelo 

surgimento do coronavírus e viram as portas se 

fecharem diante da necessidade de isolamento 

social para conter a disseminação da doença. 

Foi neste cenário, com escritórios de advocacia, 

fóruns e demais estruturas do Judiciário fechados, 

que o jovem Matheus recebeu a Carteira de 

Advogado, na primeira solenidade virtual de 

outorga da Carteira da Ordem da Subseção de 

Campinas. Ele conta que no começo de 2020, já 

com o número de inscrição na Ordem, efetivou sua 

inscrição no Convênio da Defensoria, com planos 

de começar a carreira e buscar colocação em 

Profissionais em início de carreira buscam novos caminhos

jovem advocacia
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Um novo cenário no 

mercado de trabalho

A Subseção de Campinas recebeu 

cerca de 500 novos inscritos desde o início 

da pandemia, jovens que se tornaram 

advogadas e advogados em uma 

perspectiva diferente para o início da 

prática profissional. Para a presidente da 

Comissão da Jovem Advocacia da OAB 

Campinas, Luanna Lance, houve uma 

mudança significativa no mercado de 

trabalho a partir da pandemia.

“O grande desafio é que o mercado 

está parado, tem muito jovem que não 

está atuando porque o mercado de 

trabalho está estagnado”, afirma Luanna. 

Com a interrupção das atividades 

presenciais e a chegada do trabalho 

remoto, ela explica que grandes escritórios não mais precisavam 

de tantos funcionários e enxugaram suas estruturas para se 

adequar à nova realidade. 

Luanna Lance explica que muitos jovens iniciavam a carreira 

em grandes escritórios no atendimento de diligências ou ainda 

como correspondentes, mas diante das audiências virtuais, essas 

atividades ficaram reduzidas, com impacto na oferta de vagas. 

“Apesar de o mercado estar voltando e alguns escritórios terem 

voltado a contratar profissionais na modalidade home office, os 

salários são menores e o jovem tem que se sobressair para ser 

algum escritório de advocacia. 

 “Foi muito ruim, a gente tem a expectativa da 

vida de formado, o título de advogado, uma profis-

são, a carteira e nada acontece. O que amenizava é 

que não era só comigo, outros colegas estavam 

nessa situação”, explicou o jovem advogado. Com 

a Defensoria também parada com a pandemia, 

Matheus relata que foram meses de apreensão. 

Somente em novembro foi nomeado para um caso 

pelo convênio da Defensoria Pública.

Em abril deste ano, novos horizontes surgiram 

para o jovem advogado que partiu em busca de 

uma vaga e conseguiu uma colocação como 

Advogado Junior. “A vaga pedia experiência, mas 

acho que pelo meu perfil, acreditaram em mim e 

consegui o lugar”, explica. Além disso, Matheus 

in i c iou  uma pós-graduação em Di re i to 

Empresarial, sugestão que ele dá a quem está 

começando. “O mercado procura especialistas, 

continuar estudando e se especializar pode ser um 

diferencial”, aponta. 

 A exemplo de Matheus, a pandemia foi uma 

reviravolta temporária nos planos da jovem advo-

gada Marilia Goes Guerini. Decidida a ter seu 

próprio escritório, ela investiu na locação de um 

imóvel, na montagem de sala de reunião, recepção, 

mobiliário e equipamentos e abriu as portas para 

os clientes em novembro de 2019, uma conquista 

que teve seus dias contados com a chegada da 

pandemia. 

“Foi muito difícil, mudar tudo de repente, 

atender um público mais carente, explicar por 

t e l e f o n e ,  f o i 

c o m p l i c a d o ” 

atesta a advoga-

da. Segundo ela, 

o acesso à tecno-

logia para essa 

p a r c e l a  m a i s 

carente da popu-

l a ç ã o ,  c o m o 

m a r c a r  u m a 

c o n v e r s a  p o r 

vídeo ou obter 

algum documen-

to digitalizado, foi 

muito complica-

do.

A p e s a r  d a s 

dificuldades iniciais, incluindo as despesas do 

escritório mesmo fechado para o público, Marília 

afirma que aos poucos o trabalho cresceu com 

novos clientes. “Superou a expectativa, o escritório 

cresceu e está crescendo, aprendemos uma forma 

nova de trabalho”, avalia.     

Na opinião da jovem advogada, apesar da 

facilidade dos jovens com a tecnologia, um dos 

desafios para o início da profissão em plena 

pandemia está na mudança do formato das ativi-

dades relacionadas ao judiciário, como as audiên-

cias virtuais e o acesso aos juízes de forma remota. 

“A gente teve que aprender na marra, despachar 

com o juiz, conseguir essa experiência, uma teoria 

não vivenciada na prática”, afirma.

escolhido”, avalia a presidente da Comissão da Jovem Advocacia.      

Em sua opinião, houve uma mudança no perfil buscado para as 

vagas oferecidas no mercado de trabalho, considerando que 

muitas atividades deixaram de ser presenciais, sem a interação 

direta com o cliente ou o juiz. “Antes  as principais características 

que se buscava no jovem era que ele fosse simpático, que 

soubesse escrever bem, hoje essas não são necessidades 

principais no momento da contratação”.

À frente da Comissão, a advogada Luanna Lance conta que tem 

conversado muito com jovens advogadas e jovens advogados e 

revela que a pandemia impactou no psicológico e no emocional 

desses jovens. “Tem alguns com crise de ansiedade e até 

depressão por não saberem quando as coisas vão melhorar”. 

Para quem enfrenta esse momento, Luanna tem estimulado os 

jovens a manterem os estudos, a buscar uma especialização, uma 

necessidade permanente na advocacia, independente da 

pandemia. “Mantenham a fé, a advocacia é uma profissão linda. O 

mundo todo está passando por uma transformação, não deixem 

de estudar, nunca vai ser demais estudar, tenham foco e estudem 

a comunicação, a oratória, existem cursos incríveis, alguns 

gratuitos, que podem agregar muito ao currículo”, pontua. 

Luanna Lance acrescenta que a Comissão está aberta a todos. 

“Quem quiser ou precisar pode nos procurar, seja para fazer parte 

da Comissão ou para conversar. Estamos aqui para apoiar e 

auxiliar a Jovem Advocacia e estamos desenvolvendo novos 

projetos para levar conhecimento e capacitar os jovens dentro do 

novo momento para a prática profissional das atividades da 

advocacia no modelo virtual”, destaca.

Dr. Matheus Morais 
de Souza

Dra. Marilia Goes 
Guerini

Dra. Luanna Lance



Programa traz 

novo formato 

de capacitação 

para novos 

profissionais

A Comissão da Jovem Advocacia deu início a um projeto inédito, 

na modalidade virtual, para levar conhecimento prático aos jovens 

advogados e advogadas e aproximar quem está em início de carreira 

de profissionais mais experientes em diferentes áreas do Direito. O É 

pra J.A. – Programa Permanente de Capacitação e Mentoria da 

Jovem Advocacia, elaborado pela Comissão em conjunto com a 

diretoria da Subseção, foi lançado na primeira semana de julho e já 

iniciou as primeiras atividades.   

De acordo com a presidente da Comissão, Luanna Lance, a ideia 

é trazer um novo formato de capacitação, de forma interativa, 

aproximando o jovem da prática profissional. “A ideia é trazer novas 

formas para capacitar o jovem, oferecer mentorias para dar suporte a 

quem nesta entrando no mercado. Vamos trazer profissionais 

especialistas em diversas áreas, juízes, promotores e colocar um 

processo real para a vivência da prática”, afirma Luanna. 

O programa conta com o módulo “Encontre novas áreas” em 

formato webinar onde profissionais experientes de áreas específicas 

contam como funciona a prática, o caminho para acesso ao mercado 

e como se especializar. A série, estreia do É pra J.A., teve início com o 

tema Direito Penal Militar, tendo como mentora a oficial jurídica da 

Força Aérea Brasileira, Lana Saleh de Mello, com experiência em 

Direito Militar Administrativo e Penal.  Outra área que faz parte da 

série é o Fashion Law que trata das relações jurídicas relacionadas à 

indústria da moda e terá mentoria da advogada Thais Toschi, especi-

alista em Direito da Moda.

Na programação de julho, o É pra J.A. teve ainda a Oficina 

“Despacho e Sustentação Oral” com a mentoria dos advogados 

Cesar Eduardo Temer Zalaf e Erika Cristina Aranha dos Santos, 

atividade que mostrou aos jovens a vivência prática nos tribunais de 

profissionais experientes. Todas as atividades têm a interação entre 

os mentores e os jovens, propiciando dentro da dinâmica o atendi-

mento de qualquer dúvida sobre o tema apresentado.

“A mentoria é abrir espaço para advogadas e advogados que 

queriam apadrinhar, tirar dúvidas, queremos trazer o jovem para 

perto de um profissional que tenha mais experiência, que consiga 

olhar na mesma direção, e que não tenha medo de perguntar”, 

explica a presidente da Comissão.

 Como programa permanente, o É pra J.A terá uma agenda 

extensa de atividades que inclui também a realização de simulados.  

Todas as atividades são gratuitas e estão abertas não só à jovem 

advocacia, mas a todos os profissionais interessados nos temas 

propostos. Também como ferramenta de interatividade e suporte 

aos jovens em início de carreira, a Comissão da Jovem Advocacia 

disponibiliza o e-mail para dúvidas e sugestões: mentoria.jovemad-

vocacia@oabcampinas.org.br 
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O É pra J.A. foi apresentado oficialmente no dia 6 de julho, em 

evento virtual, com a participação do presidente da OAB SP, Caio 

Augusto Silva dos Santos, do presidente da CAASP, Luís Ricardo Vas-

ques Davanzo e da diretoria da OAB Campinas, o presidente Daniel 

Blikstein, a vice-presidente Luciana Freitas, e os diretores Cláudio Viei-

ra e Ivan Castrese. Com a presença de mais de 100 advogadas e advo-

gados, a explanação dos detalhes do programa foi feita pela presiden-

te da Comissão, Luanna Lance, e pelo vice-presidente Eric Olavo 

Bueno da Rocha e Silva.

Na abertura, o presidente da OAB Campinas, Daniel Blikstein, falou sobre a construção 

do projeto pela Comissão da Jovem Advocacia em conjunto com a vice-presidente Luciana 

Freitas e os diretores Paulo Braga, Cláudio Vieira e Ivan Castrese. “É um projeto fundamen-

tal para o desenvolvimento e aprimoramento da Jovem Advocacia de Campinas e de toda 

a região, vai ser um diferencial para as advogadas e advogados. A ideia é trazer soluções 

práticas para o dia a dia da advocacia, para quem está começando e para quem já está na 

esteira e queira participar”, destacou Blikstein.    

O presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos, parabenizou a Subseção e a 

Comissão da Jovem Advocacia de Campinas pela iniciativa. “Este projeto demonstra o com-

prometimento cada vez maior da jovem advocacia que veio para ficar, para suplantar 

obstáculos, para nos ajudar a construir uma advocacia mais ativa, mais presente no con-

texto da sociedade”, afirmou. 

No contexto da pandemia, o presidente da Secional apontou o importante papel dos 

jovens. “Se não fosse o auxilio da jovem advocacia, talvez muito de nós não tivéssemos 

condições de uma resposta tão rápida  para cuidar da sequencia profissional neste 

momento de pandemia, onde a agudização do processo de introdução de novas ferra-

mentas nos atropelou. Foi a jovem advocacia que mantendo a força e a vibração do novo, 

da vontade de suplantar obstáculos, que tem impulsionado muito a nossa gestão,  a 

jovem advocacia não se trata do futuro da advocacia, ela compreende a importância do 

passado, ocupa os espaços no presente para projetar aquilo que queremos para o futuro”, 

ressaltou. 

A vice-presidente da Subseção, Luciana Freitas, 

incentivadora do programa, também enalteceu a inici-

ativa. “A proposta era montar um programa que real-

mente contasse com algo diferenciado. Foram várias 

reuniões da Comissão, nós compartilhamos as ideias e 

pensamos em como organizar esse programa. Agrade-

ço a todos pela coragem, pela disponibilidade, pela 

criatividade e por pensar realmente no próximo, é 

muito importante para que todos se sintam 

amparados”.

Lançamento recebeu apoio da OAB SP



Lideranças da OAB SP prestigiam cerimônia
No fechamento do semestre, em solenidade realizada no dia 1º de junho, lideranças da advocacia no Estado se juntaram à 

diretoria da OAB Campinas para as boas vindas às novas advogadas e novos advogados. O evento teve a presença do presidente da 

OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos e do presidente da CAASP, Luís Ricardo Vasques Davanzo. A diretora da CASSP, Raquel 

Tamassia Marques e as conselheiras estaduais Silvia Melges e Stela Serafini também 

acompanharam a solenidade que reuniu virtualmente mais de 100 pessoas. Presidentes e 

membros de Comissões Temáticas da Subseção também assistiram o evento solene. 

Na abertura da Solenidade, o presidente da Secional enalteceu o trabalho da diretoria da 

OAB Campinas e destacou a importância da estrutura das Subseções. “É um trabalho de absoluta 

qualidade que os amigos têm realizado à frente desta que é a maior Subseção do Estado, os amigos dão exemplo de uma gestão 

unida, de uma gestão qualificada onde todos os gestores e diretores se unem em prol do bem comum. Temos dito que os grandes 

motores de propulsionamento das atividades da OAB SP e da CAASP são as nossas 251 subseções e sabemos que no ambiente das 

subseções são as comissões que fomentam todos os trabalhos fundamentais para o desenvolvimento das nossas atividades”, 

afirmou Caio Augusto Silva dos Santos. 

“Não tenho dúvida em dizer que escolheram a mais bela das profissões e que exigirá muita 

responsabilidade, coragem e comprometimento, mas certamente lhes trará muitas alegrias. Sejam bem vindos à nova casa, localidade 

onde encontrarão todo o suporte necessário para o desempenho das suas missões”, finalizou o presidente Caio Augusto ao parabenizar 

os novos inscritos.    

O presidente da CAASP, Ricardo Davanzo e a diretora Raquel Tamassia apresentaram um resumo da atuação da Caixa de 

Assistência, em especial nesse período de pandemia com a criação de novos programas para 

atendimento da classe.   “A CAASP acolhe toda a advocacia do Estado, foram 55 mil doses na 

maior campanha desde que foi instituída a vacinação, temos agora os esportes online como yoga, 

funcional, caminhadas, corridas para promover a saúde da advocacia, de forma virtual, o benefício 

alimentação concedido à advocacia que atenderam 33 mil profissionais no ano passado e, nesse 

ano, foram quase 10 mil pedidos deferidos para ajudar a advocacia que está passando por 

dificuldades”.   

O presidente da OAB Campinas reforçou a importância do apoio da Secional paulista. “A OAB SP e CAASP 

efetivamente estenderam a mão à advocacia dentro de um período que nenhuma gestão passou na história e num momento 

tão difícil, conseguiu se organizar para manter os serviços, atividades e ao mesmo tempo criar novos benefícios urgentes e 

emergenciais para atender aos advogados e advogadas do estado”.  

A vice-presidente Luciana Freitas destacou a importância do trabalho em equipe na gestão das atividades da 

Subseção, convidando também os jovens a participarem das Comissões. “São resultados de um trabalho em equipe, o trabalho em equipe é o melhor dos trabalhos, 

cada um pode desenvolver sua habilidade e contribuir da forma que achar melhor”.  Em nome de todas as Comissões, a presidente 

da Comissão da Jovem Advocacia, Luanna Lance, destacou a importância da participação dos 

jovens nas atividades da entidade. “A OAB não parou, 

par t i c ipem.  A  advocac ia precisa se unir cada dia mais, e 

essa gestão tem trazido isso, a un ião ,  cabe  a  nós ,  novos 

advogados e advogadas, fazer com que isso seja ainda mais 

forte”.

Subseção adapta solenidade em formato virtual 
para recepcionar novos inscritos

Carteira da Ordem 

A importância de manter as principais atividades e serviços em funcionamento durante a pandemia levou a 

diretoria da Subseção de Campinas a transferir a cerimônia de outorga da Carteira da Ordem para o ambiente virtual. 

No último ano foram quase 600 novos inscritos que puderam fazer o juramento da profissão em solenidade virtual, 

com a retirada do documento físico agendada na Casa da Advocacia, em conformidade com todos os protocolos 

sanitários.

Em 2020 a OAB Campinas realizou cinco solenidades virtuais para receber um total de 380 jovens advogadas e 

advogados, além de outras duas cerimônias de outorga da carteira azul para estagiários. No primeiro semestre deste 

ano foram três eventos com um total de 215 novos inscritos. “A Carteira da Ordem é o documento oficial para o 

exercício  profissional e  para os jovens que superaram todos os desafios, da faculdade à aprovação no Exame da 

Ordem, receber a carteira e ser acolhido pela nossa entidade é um momento único e especial, mesmo que 

virtualmente”, aponta o presidente Daniel Blikstein.

Apesar do ambiente virtual, as solenidades vêm sendo realizadas com todos os atos semelhantes ao formato 

presencial e com a participação do presidente, da vice-presidente Luciana Freitas, e dos diretores Paulo Braga, 

Cláudio Vieira e Ivan Castrese, além de representantes do Conselho Secional e de presidentes e membros das 

Comissões Temáticas. 
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