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diretoria
No final deste ano encerramos mais uma gestão à 

frente da 3ª Subseção, assim como ocorrerá em todo o 

território nacional, nas diversas Subseções e Secionais de 

todo o país. Certamente, nesse triênio todos os gestores 

de Ordem enfrentaram um grande e inesperado desafio: 

o de conduzir a entidade de classe da Advocacia, por 

quase dois anos, de forma remota, e buscando alternativas e soluções para manter o 

atendimento aos profissionais e dar continuidade às metas que cada qual 

estabeleceu no inicio da gestão, sem jamais imaginar uma pandemia mundial e o que 

estava por vir.

Em nossa Subseção, uma das maiores do país, com um contingente de advogadas 

e advogados que superam os quadros de muitas Secionais, foi, de fato, desafiador. 

Mas os obstáculos frente à pandemia não poderiam sobrepor à missão que nos foi 

dada de conduzir os destinos da nossa entidade, atender aos profissionais que 

necessitam dos serviços da OAB Campinas, manter as atividades essenciais e atuar 

prontamente na defesa dos profissionais, como guardiã que é das prerrogativas da 

Advocacia. 

A partir da abrupta chegada da pandemia, nossa diretoria debruçou-se em uma 

análise detalhada sobre cada serviço e atividade da Subseção e, em poucos dias, 

planejou a continuidade do atendimento aos profissionais por meio de canais 

remotos, por telefone, e-mail, WhatsApp, adicionou a tecnologia das plataformas 

para videoconferência e implementou todos os protocolos sanitários para os 

serviços que exigiam o modo presencial, a exemplo da validação do Certificado 

Digital. Foram decisões rápidas, assertivas, e que nos permitem afirmar, com muita 

tranquilidade, que nossa Subseção não parou, se reinventou e ampliou uma série de 

atividades.     

Antes da pandemia, no primeiro ano de gestão, realizamos diversos 

investimentos, entre eles a reforma das duas salas da Ordem da Cidade Judiciária, a 

instalação do terceiro auditório na Casa da Advocacia, no 1º andar, e a pintura do 

prédio. Na área de capacitação foram mais de 90 eventos gratuitos com cerca de 

8.500 participantes, além da criação do primeiro curso de pós-graduação da ESA 

Campinas. Também foram atendidas, de forma imediata, 30 ocorrências 

relacionadas às Prerrogativas, com 15 processos autuados, além de 7 pedidos de 

assistência. 

Em 2020 e 2021, o trabalho continuou e, apesar da pandemia, algumas atividades 

puderam, inclusive, ser ampliadas, como a capacitação. A tecnologia permitiu 

duplicar os eventos organizados pelas Comissões Temáticas que produziram um 

vasto conteúdo jurídico, incluindo novos projetos como o Programa de Capacitação 

e Mentoria da Jovem Advocacia. Também, de forma atuante, com as ferramentas de 

comunicação, no modo virtual, a Comissão de Prerrogativas agiu prontamente na 

defesa de advogadas e advogados que se viram obrigados a lidar com as audiências 

virtuais. 

Foram três anos de trabalho intenso, de desafios, de conquistas, sempre focados 

na missão maior de atender a Advocacia, dar suporte, e valorizar a nossa profissão. É 

com orgulho e com o sentimento pleno de dever cumprido que encerramos essa 

gestão, agradecendo a todas as advogados e todos os advogado que partilharam e 

compartilharam esses momentos!

Metas alcançadas. 
Missão cumprida!

Diretor Tesoureiro
Ivan Castrese
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Presidente
Daniel Blikstein



A sede central da OAB  Campinas passou a contar com novos espaços para uso 

da Advocacia a partir da ampliação do Escritório Compartilhado que ganhou mais 

um andar, dobrando a capacidade de atendimento, além de um amplo salão com 

mesas de trabalho para os profissionais que necessitem de um ponto de apoio no 

centro. Desde 2019 a antiga sede vem sendo revitalizada com a instalação de 

serviços gratuitos para a classe.

No final do mês de agosto a diretoria da Subseção inaugurou os novos espaços 

que passaram a ocupar dois andares. O Escritório Compartilhado agora conta com 

duas salas reservadas no 2º andar do prédio e outras duas no 3º andar para que 

advogadas e advogados possam utilizar gratuitamente em algumas rotinas de 

trabalho como atos processuais, audiências virtuais, reuniões de trabalho e 

atendimento a clientes. 

O Escritório Compartilhado tem atendido um grande número de profissionais, 

especialmente jovens em início de carreira, com ênfase na utilização para 

audiências virtuais, já que as quatro salas estão equipadas com computadores, 

internet de alta velocidade e monitores com webcam.  A partir de agosto (com o 

recuo da pandemia e a consequente reabertura salas compartilhadas) até 

setembro, vários profissionais voltaram a frequentar o local. Em menos de dois 

meses, foram 154 horários/atendimentos. 

Outro serviço inédito está no 1º andar do prédio, totalmente reformado, e onde 

foram disponibilizadas 16 mesas de trabalho de uso gratuito para advogadas e 

advogados e estagiárias e estagiários.  No local os profissionais poderão fazer uso 

dos seus próprios notebooks, com sinal de internet de alta velocidade oferecido 

pela Subseção. O espaço conta ainda com banheiro e máquina de café expresso 

também gratuita. 

As duas instalações foram inauguradas com a presença de toda a diretoria da 

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

diretores Paulo Braga,, Cláudio Vieira e Ivan Castrese, e a diretora da CAASP, Raquel 

Tamassia Marques. “Essa infraestrutura faz parte do projeto de revitalização da 

sede central, com serviços voltados à advogada e ao advogado”, destacou o 

presidente Blikstein. A vice-presidente Luciana Freitas complementou, lembrando 

que “a jovem advocacia inicia a carreira, muitas vezes, sem ter condições de montar 

o próprio escritório e precisa de apoio, esse é também o papel da nossa instituição”. 

Funcionamento   

As mesas de trabalho do 1º andar podem ser utilizadas a qualquer tempo pelos 

profissionais que necessitarem. Para as salas reservadas do Escritório 

Compartilhado é necessário realizar o agendamento prévio do dia e horário. De 

acordo com as normas de funcionamento, cada profissional pode reservar a sala 

por uma hora, sendo permitido o uso de até duas horas semanais, limitado a oito 

horas mensais. O funcionamento é das 9h às 18h. 

O agendamento deve ser feito pelo próprio profissional, pelo telefone (19) 

3237-0736 ou pelo e-mail:agendamento@oabcampinas.org.br

Em razão da pandemia, as salas têm sido devidamente higienizadas e mantidos 

todos os protocolos sanitários, incluindo álcool em gel, sendo obrigatório o uso de 

máscaras. Com o intuito de preservar a saúde dos funcionários e dos usuários, a 

diretoria da Subseção solicita aos profissionais que eventualmente necessitem 

fazer reuniões no local que não seja ultrapassado o limite de três pessoas por sala 

para manter o devido distanciamento.

Ampliadas as 
instalações do 

Escritório Compartilhado

Espaço revitalizado
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Novas 
instalações

Para melhoria e ampliação das acomodações para recepção dos profissionais do 

Direito durante o exercício de suas atividades em órgãos públicos como delegacias e 

penitenciárias, a diretoria da OAB Campinas tem entrado em contato com delegados em 

Campinas e diretores de unidades prisionais para pleitear a cessão de salas que possam 

servir de apoio nestes locais. 

Para isso, a diretoria esteve em visita institucional, no dia 20 de agosto, na Delegacia 

Secional de Campinas, também com o objetivo de dar as boas-vindas ao novo delegado, 

transferido de Mogi Guaçu para Campinas, e tratar de assuntos de interesse da 

Advocacia. O delegado José Antonio de Carlos Souza passou a comandar a 1ª Seccional 

da Polícia Civil de Campinas no segundo semestre.

No encontro, o presidente Daniel Blikstein, acompanhado dos diretores Paulo Braga 

e Cláudio Vieira, solicitou ao novo delegado o encaminhamento do pedido para que no 

prédio da Seccional, onde também se localiza o 1º Distrito Policial, seja cedido um 

espaço para instalação de uma sala de apoio, a exemplo do CDP Campinas. Após a visita, 

a diretoria protocolou ofício para formalização do pedido e respectiva tramitação junto 

aos órgãos competentes da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

A sala de Apoio do Centro de Detenção Provisória de Campinas, mantida 

pela Subseção, foi totalmente reformada para maior conforto das 

advogadas e advogados que utilizam o espaço. Com uma ampla reforma na 

parte de alvenaria interna, com substituição de janela e portas, e pintura, a 

Sala de Apoio do CDP também recebeu novo mobiliário com mesas, 

cadeiras e sofás. O local possui ainda uma estação de trabalho com 

computador, ar condicionado e banheiro.

 O ambiente visa propiciar maior conforto aos profissionais enquanto 

aguardam a liberação para acesso à unidade prisional. Localizada ao lado da 

portaria, facilita o atendimento das advogadas e advogados que chegam à 

unidade para avistar-se com seus clientes, sendo um ponto de apoio tanto 

para os profissionais que atuam na área Criminal em Campinas, como 

também oriundos de outros municípios da região.   

Após a finalização das obras, o espaço foi entregue pela diretoria da OAB 

Campinas com o descerramento da placa de reinauguração. Participaram o 

presidente Daniel Blikstein, a vice-presidente Luciana Freitas, os diretores 

Paulo Braga, Cláudio Vieira e Ivan Castrese; a vice-presidente das Áreas 

Delegacias e Penitenciárias da Comissão de Direitos e Prerrogativas, Eliane 

Stefani; e a advogada Cinthia Samira. O ato teve também a presença do 

diretor geral do CDP, Ederson Nogueira Caires.

Centro de Progressão Penitenciária 
Professor Ataliba Nogueira 
passa a ter sala de apoio para a Advocacia

A Advocacia de Campinas passou a contar com um novo ponto de apoio no 

Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia. A diretoria da OAB Campinas inaugurou 

no dia 22 de setembro uma nova sala dentro do Centro de Progressão Penitenciária 

Professor Ataliba Nogueira. A placa foi descerrada pelo presidente da Subseção, Daniel 

Blikstein, pela vice-presidente Luciana Freitas, e pelos diretores Paulo Braga e Cláudio 

Vieira. Também participaram do ato a advogada Eliane Stefani, vice-presidente da Área de 

Penitenciárias e Delegacias da Comissão de Prerrogativas; o diretor técnico substituto da 

penitenciária, Luis Fernando Rodrigues Amaral, e o supervisor Marcel Pala.

Localizada no prédio administrativo 2 da unidade prisional, a sala fica bem ao lado 

do parlatório, o que traz mais comodidade às advogadas e advogados que precisam 

avistar-se com seus clientes. O novo espaço conta com mesas e cadeiras, bebedouro e ar 

condicionado, propiciando conforto aos profissionais que precisam aguardar a chegada 

do cliente ao parlatório.    

A cessão da sala para a OAB Campinas foi resultado de uma solicitação feita por 

meio de ofício ao diretor do Centro de Progressão Penitenciária Professor Ataliba 

Nogueira de Campinas, Peterson Souza. No ofício, a Subseção justifica que “tal espaço 

será extremamente importante para o trabalho de advogadas e advogados, que terão, 

nessa 'sala da OAB' o necessário para o desempenho de suas funções e defesa dos 

interesses de seus constituídos”. 

Para a advogada Eliane Stefani, as salas da OAB em unidades prisionais são de 

extrema de importância para a Advocacia. Além da comodidade e maior conforto aos 

profissionais que aguardam para ver seus clientes, o suporte, com o computador, agiliza 

as rotinas. “Muitas vezes o profissional precisa redigir uma petição, uma procuração ou 

uma defesa em procedimento apuratório para entregar na própria unidade, e ter um 

espaço equipado faz muita diferença”, destaca.
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Diretoria requisita cessão de 
Sala na Delegacia Secional 

Espaço de Atendimento 
do CDP é reformado



Há seis anos a advocacia de Campinas 

conquistava um espaço único, projetado para o 

atendimento das advogadas e advogados da época 

e para as futuras gerações. A construção e 

inauguração da Casa da Advocacia e da Cidadania de 

Campinas marca a história da Subseção como um 

empreendimento inovador e contemporâneo na 

concepção do projeto, pensado pela Advocacia e 

para a Advocacia, com espaços amplos e toda a 

infraestrutura de serviços para a classe.

Foi em 17 de setembro de 2015, após dez meses 

de construção, que Campinas ganhou sua nova 

sede, centralizando em um único endereço todas as 

atividades da Subseção e serviços regionais da 

Secional e da CAASP que antes funcionavam em 

prédios distintos. O sonho da nova sede surgiu na 

década de 90, quando a antiga sede na Avenida 

Moraes Sales, erguida no final da década de 70, já 

não comportava o crescimento da Subseção. Para 

que Campinas tivesse os serviços da CAASP e 

também a sede do Tribunal de Ética e Disciplina, 

contava com um segundo endereço, na Avenida 

Francisco Glicério. 

Nos 20 anos que antecederam a construção da 

Casa da Advocacia, várias gestões contribuíram em 

diferentes etapas para a realização do sonho de 

Casa da Advocacia: 
uma conquista de várias gerações da Advocacia
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erguer uma sede à altura de Campinas, a maior 

Subseção do interior do Estado. No final de 2014 foi 

dado o efetivo início para concretizar a tão esperada 

sede, com um projeto viável e construído a preço de 

custo.

Cada etapa da construção foi acompanhada de 

perto pelo presidente Daniel Blikstein e, aos poucos, 

o prédio foi ganhando forma para se tornar a maior e 

mais moderna sede de Subseção do interior paulista. 

“Agradecemos a cada advogada e advogado que, 

direta ou indiretamente, contribuiu na realização 

desse projeto feito para a Advocacia. O mais 

importante nessa conquista foi ver as advogadas e 

advogados voltarem a frequentar a sede, fazendo 

jus ao nome que recebeu, 'Casa da Advocacia', isso é 

gratificante”, destacou Blikstein.

Com 2.500 metros quadrados de construção, 

em um terreno de 5.189,68m², um dos destaques no 

projeto foram os auditórios que possibilitaram com 

que a Subseção pudesse realizar palestras, 

congressos, seminários e outros eventos, todos 

gratuitos, para capacitar e atualizar o conhecimento 

jurídico de advogadas, advogados, estagiários, 

estagiários e estudantes de Direito. Com espaço 

projetado para o futuro, em 2019, a Casa ganhou 

mais um auditório para atender à demanda de 

cursos e palestras. Hoje são três auditórios que 

juntos têm capacidade para mais de 350 pessoas.

Desde o início de funcionamento, a Casa da 

Advocacia recebeu milhares de profissionais, seja na 

utilização dos serviços da entidade ou nos eventos 

realizados no local.  No primeiro ano  foram mais de 

40 eventos entre palestras, congressos e seminários,  

além dos cursos do Núcleo Campinas da Escola 

Superior de Advocacia (ESA).  No ano seguinte, a 

diretoria ampliou a programação e realizou 70 

eventos ao longo do ano, Em 2018 foram cerca de 80 

atividades; em 2019 atingiu a marca de 94 eventos 

de capacitação da classe. Nos últimos dois anos, face 

à pandemia, os eventos ocorreram na modalidade 

virtual. 

A centralização dos serviços foi outro ponto 

importante do projeto, a nova Casa possibilitou o 

funcionamento da Regional da CAASP, incluindo a 

farmácia, livraria e consultórios odontológicos, com 

a vantagem de um amplo estacionamento e maior 

acessibilidade, já que anteriormente essa estrutura 

funcionava em um prédio, localizado em uma das 

avenidas mais movimentadas do centro. “Hoje os 

profissionais têm a comodidade de encontrar todos 

os serviços em um único local, com facilidade de 

acesso”, aponta Blikstein.

Projeto Contemporâneo



Campinas sediou a 
21ª Conferência 
Regional da Advocacia

Com ampla participação de advogadas e advogados, Campinas recebeu no dia 24 

de setembro a 21ª Conferência Regional da Advocacia, reunindo profissionais das 

Subseções de Campinas, Jundiaí, Itatiba, Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, Pedreira, 

Jaguariúna e Paulínia. Para evitar aglomeração e garantir os protocolos sanitários, o 

evento foi realizado no formato híbrido (presencial e online).  

Com a presença das diretorias da OAB SP, CAASP e das nove subseções da região, 

o encontro, em forma de seminário, debateu temas como Acadêmico e Acadêmica de 

Direito, Jovem Advocacia, Ética e Disciplina, Direitos e Prerrogativas, Mulher 

Advogada, Assistência Judiciária, entre outros. A iniciativa tem como objetivo 

propiciar o diálogo e a integração entre as subseções, bem como a troca de ideias e 

experiências sobre temas de interesse dos profissionais do Direito, além de apresentar 

as ações realizadas pelo Sistema OAB SP/CAASP/Subseções durante os anos de 2020 e 

2021.

A mesa do evento reuniu o presidente da  OAB SP,  Caio Augusto Silva dos Santos; 

o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP), Luís 

Ricardo Vasques Davanzo; o presidente e a vice-presidente da OAB Campinas, Daniel 

Blikstein e Luciana Freitas; o vice-presidente da OAB SP, Ricardo Toledo Santos Filho; a 

vice-presidente e também a diretora da CAASP,  Aline Silva Fávero e Raquel Tamassia; 

o secretário-geral e a secretária-geral adjunta da Secional, Aislan de Queiroga Trigo e 

Margarete de Cássia Lopes, e o conselheiro estadual por Campinas, Fabio Gindler de 

Oliveira.

Também marcaram presença na conferência os diretores da Subseção de 

Campinas, Paulo Braga, Cláudio Vieira e Ivan Castrese e os conselheiros estaduais 

Alexandre Gialluca, Silvia Melges e Stella Serafini. Além dos gestores das Subseções 

que prestigiaram presencialmente, advogadas e advogados acompanharam o evento 

no modo virtual, com transmissão ao vivo. A diretoria da OAB Campinas agradeceu a 

participação e apoio da Advocacia e que contribuíram para o sucesso da conferência.

O presidente Caio Augusto Silva dos Santos abriu o evento dando as boas-vindas 

a todos participantes da conferência, tanto as lideranças que compareceram 

presencialmente ao Royal Palm Plaza - local que sediou a conferência em Campinas - 

como aos que acompanharam os trabalhos no modo virtual, por meio da plataforma 

zoom, passando na sequência a palavra ao presidente da OAB Campinas, Daniel 

Blikstein, a quem coube falar em nome dos presidentes das demais Subseções da 

região.  

Diante da participação maciça das advogadas e advogados, Daniel Blikstein 

reforçou o espírito de união do encontro. “Essa união reflete um projeto que não é de 

hoje, mas que vem ganhando força e continuidade a cada ano, e que precisa continuar. 

É o projeto de uma Advocacia cada vez mais fortalecida, atendendo cada vez melhor o 

advogado e a advogada e defendendo sempre ideais de democracia e cidadania”. 

O presidente da Subseção enumerou uma série de ações e realizações da gestão 

do presidente Caio Augusto Silva dos Santos e de sua diretoria, entre elas os 

investimentos e fortalecimento das subseções e a valorização da Advocacia paulista. 

“Esses investimentos e realizações estão presentes e visíveis em todo o nosso estado. 

Para as subseções foram realizados inúmeros novos projetos, com melhoria de 

estrutura e infraestrutura, com inúmeras novas casas da Advocacia construídas, 

reformadas ou alugadas, criando novos espaços para abrigar com conforto as 

instalações de cada subseção e das CAASP. Isso é, sem dúvida, a valorização da 

Advocacia e o fortalecimento da instituição”, destacou Blikstein.  

No decorrer da conferência foram apresentadas as atividades realizadas pelo 

Sistema OAB SP/CAASP e os trabalhos conduzidos por diversas Comissões. Dentro das 

temáticas dos seminários foram apresentados os resultados dos trabalhos e projetos 

desenvolvidos em benefício da Advocacia, como a gestão descentralizada – marco 

inédito da atual gestão – e o sentimento de pertencimento da Advocacia de todo o 

Estado ao Sistema Ordem, a partir da valorização e autonomia de trabalho das 254 

Subseções. Também foram destacadas as ações da CAASP, como as campanhas e 

auxílios promovidos durante a pandemia, além dos projetos de saúde, esporte e lazer, 

que, por conta da pandemia, estão sendo realizados no formato online.

No encerramento da Conferência, o presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos 

Santos, agradeceu a presença de todas e todos e apresentou um balanço dos 

principais projetos idealizados e impulsionados pela gestão – marcos inéditos em 

quase 90 anos de história da entidade. Caio Augusto ressaltou que o Sistema OAB 

SP/CAASP/Subseções são engrenagens de um único sistema, o Sistema Ordem, e 

citou ainda a importância do diálogo e trabalho em conjunto com as Subseções em 

todo Estado, além da preocupação em atuar de forma horizontalizada, prestando 

contas à sociedade e estabelecendo o resgate dos espaços que compõem as 

atividades da Advocacia, sejam nas capitais, no interior ou no litoral. 

Nesta que foi a última de um ciclo de 21 Conferências Regionais, o presidente da 

OAB SP ressaltou a gratificação e o orgulho de conquistas significativas para a 

Advocacia paulista ao longo deste triênio. Concluiu agradecendo a união que existe 

hoje em todo o Sistema Ordem de São Paulo, união que permitiu a todos chegarem 

até aqui, com a certeza de que juntos podem tudo aquilo que pretendem alcançar. 

Para encerrar, ele reforçou sobre a renovação do compromisso com a transparência, 

igualdade e a responsabilidade de seguir lutando bravamente para defender os 

interesses da maior autoridade de todas, que é o cidadão, e concluiu dizendo que a 

OAB SP seguirá empenhada na liderança de iniciativas que viabilizem o trabalho da 

classe e no auxílio para que os advogados e advogadas continuem atuando com 

bravura e coragem pelos direitos e garantias constitucionais, assim como na 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Integração

6

Daniel Blikstein, 
presidente da 

OAB Campinas, 
falou em nome das 

Subseções da região

O conselheiro 
estadual 
Fábio Gindler 
de Oliveira 
e a diretora 
da CAASP, 
Raquel Tamassia 
Marques, 
compuseram a 
mesa do evento.
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Regional Campinas mantém 
ritmo de atendimento à Advocacia 

CAASP 

Benefício alimentar auxilia 
milhares de advogadas e advogados

Diante do cenário da pandemia, a CAASP e OAB SP promoveram programas de 

auxílio à Advocacia.  Em 2020 foi criado o Benefício Alimentar Temporário para 

socorrer advogadas e advogados com dificuldades financeiras para sustento 

próprio e da família em meio à crise de Covid-19. O benefício pago durante três 

meses para os profissionais que fizeram o requerimento totalizou no ano passado 

33 mil pagamentos. Em 2021 o benefício alimentar, com valor ampliado gerou mais 

de 27 mil pagamentos. 

Além deste benefício, para ajudar profissionais em dificuldade financeira, 

também foi implementada uma segunda modalidade do Benefício Alimentar 

Temporário, destinada a advogados e advogadas em situação de carência, 

acometidos pela Covid-19. No total foram deferidos e pagos 726 pedidos de 

advogadas e advogados que contraíram o vírus.  

“A CAASP manteve e adaptou seus serviços para o tempo da pandemia, 

observando as necessidades apresentadas pela Advocacia paulista. Assim como a 

pandemia teve impacto na economia do país, também atingiu a Advocacia e, 

diante das mensagens que recebemos por meio do serviço Fale Conosco da CAASP, 

tivemos a oportunidade de perceber a importância da concessão desses benefícios 

e o quanto foram essenciais para a sobrevivência das famílias”, ressaltou a diretora 

Raquel Tamassia. 

 Outra iniciativa importante da CAASP, na pandemia foi pontuada pela diretoria 

Com a adoção de todos os protocolos sanitários, a Regional da CAASP 

em Campinas, com sede na Casa da Advocacia, manteve as portas abertas 

durante quase toda a pandemia, em especial para o atendimento das 

advogadas e advogados que procuram a farmácia da entidade para a 

aquisição de medicamentos com preços mais acessíveis que o mercado do 

setor.  Neste ano, entre os meses de janeiro e agosto, mesmo com o horário 

reduzido em parte do período, foram atendidos na farmácia mais 14 mil 

usuários. 

O volume de atendimento mostra a importância da estrutura da 

CAASP em Campinas que, além da farmácia conta com a livraria e 

consultórios próprios de odontologia, e emissão de guias para as diversas 

campanhas voltadas à saúde da Advocacia que são realizadas ao longo do 

ano. “Entre as subseções do interior, a Regional de Campinas é uma das 

mais completas em termos de estrutura e serviços oferecidos e, mesmo com 

as dificuldades impostas pela pandemia, conseguimos manter e oferecer à 

Advocacia de Campinas os benefícios, descontos e vantagens nesses 

serviços”, atesta a diretora da CAASP, Raquel Tamassia Marques. “A 

advocacia de Campinas faz uso de forma bastante ativa dos serviços, tanto 

que as suas estruturas são utilizadas em cem por cento da sua capacidade”, 

complementa. 

Além da qualidade de atendimento, um dos benefícios que levam um 

grande número de advogadas e advogados a frequentarem a farmácia e 

livraria é o preço dos produtos. Considerando que a CAASP não tem lucro 

nos valores de medicamentos e obras literárias, os produtos são vendidos a 

preço de custo em valores bem inferiores aos praticados no mercado. “O 

Departamento de Compras busca os melhores preços junto às empresas 

fornecedoras para oferecer à Advocacia”, destaca a diretora Raquel 

Tamassia.  

da entidade quanto à saúde mental, face ao isolamento social e a apreensão sobre 

o cenário de uma nova doença.  Logo no início da pandemia, em abril do ano 

passado, a entidade lançou a CAASPsico, um programa com uma plataforma 

digital para dar apoio psicológico à Advocacia. A plataforma reúne conteúdos que 

ajudam a lidar com problemas emocionais e orientam sobre como amenizá-los. 

Além do conteúdo gratuito, também foi disponibilizada consulta individualizada 

com profissionais da área de psicologia.

De acordo com a diretora Raquel Tamassia Marques a CAASP já vinha 

desenvolvendo programas, conforme indicação do Conselho Federal, no sentido 

de implementar políticas institucionais voltadas à saúde mental. “Diante da 

pandemia, antecipamos as ações para atender a Advocacia no tempo de 

isolamento social”, afirmou. 

A importância do programa foi atestada pelos próprios números de 

atendimento. A plataforma do CAASPsico registrou cerca de 25 mil acessos de 

pessoas que buscaram os conteúdos disponibilizados. Além disso, foram geradas 

quase 2.500 consultas. 

Na plataforma, advogados e advogadas contam com uma série materiais 

psicoeducativos gratuitos para download, como cartilhas e e-books sobre bem-

estar, e ainda podem realizar um teste online para aferir o nível de estresse no 

“estressômetro”. O acesso é pelo link www.beepsico.com.br
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As consequências econômicas da 

pandemia como o fechamento de 

empresas e a redução de postos de 

trabalho refletiram diretamente na 

questão da pensão alimentícia. “Os 

casos de inadimplência subiram 

demasiadamente. Com empresas 

fechadas e cortes de salário, os deve-

dores de alimentos se viram 'desobri-

gados' a honrar com a pensão alimen-

tícia de seus filhos. Assim, como que 

em um efeito cascata, após as altas taxas de inadim-

plência de pensão alimentícia, começaram as enxur-

radas de pedidos de prisão por falta de pagamento 

de alimentos”, destaca a advogada e Marina de 

Arruda Guerreiro Longo. 

Ela relata que no início tudo era muito incerto, e 

nem mesmo os juízes tinham uma base para decidir, 

já que eram os primeiros casos chegando ao judiciá-

rio. Mas diferente dos conflitos relacionados à 

convivência familiar, sem um regramento, o Conselho 

Nacional de Justiça publicou a Recomendação 

62/2020, atualizada pelo Superior Tribunal de Justiça 

(Recomendações 68/2020 e 78/2020), sobre a prisão 

Ponto de vista

Impactos 
da pandemia no 

Direito de Família
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Execução de alimentos e Prisão civil

A pandemia alavancou inúmeros debates jurídi-

cos em diversas áreas do Direito, diante dos impactos 

no exercício da Advocacia. Em um novo cenário que 

exigiu a adaptação às novas formas de comunicação 

e de tecnologias, os profissionais encararam as novas 

demandas, a exemplo do Direto do Trabalho e o 

regime de teletrabalho; do Direito Imobiliário diante 

das ações de despejo, ou mesmo do Direito do 

Consumidor com o cancelamento de viagens e 

eventos e, em especial, do Direito de Família, área de 

grande impacto diante do isolamento social.

As relações familiares foram diretamente afeta-

das durante a pandemia e, sem uma previsão legal ou 

legislação própria para situações pandêmicas, muitas 

demandas foram levadas ao Judiciário. O direito de 

convivência e as execuções de alimentos foram as 

questões de maior complexidade que bateram às 

portas da Justiça logo no início da pandemia.   

Para as advogadas Luciana Freitas, vice-

presidente da OAB Campinas e Especialista em 

Direito Processual Civil; e Marina de Arruda Guerreiro 

Longo, vice-presidente da Comissão de Direito de 

Família e pós-graduada em Direito de Família e 

Sucessões, a questão da convivência entre genitores 

e os filhos menores e o pagamento de pensões 

representaram, de fato, o maior volume de casos que 

chegaram às advogadas e advogados familiaristas.

Convivência Familiar

“Quando começou a pandemia no Brasil, nós, 

advogados familiaristas, enfrentamos grandes 

adversidades, pois começaram a surgir casos inédi-

tos, problemas até então desconhecidos pelo mundo 

jurídico. A pandemia causou grande alvoroço no 

mundo jurídico, notadamente no Direito de Família, 

já que diversas situações tiveram de ser levadas à 

juízo para decisão, já que não havia lei, decreto, 

resolução, enfim, nada que regulamentasse aquelas 

situações”, relata a advogada Marina Guerreiro

“Em um primeiro momento, no início da pande-

mia, a convivência familiar ficou afetada. Com a 

necessidade de isolamento houve uma busca maior 

de advogadas e advogados no sentido de ajudarem 

numa conciliação para que fosse respeitado o 

isolamento das partes”, comentou Luciana Freitas, 

apontando situações que surgiram como crianças 

cujos pais ou mães que atuam em profissões de risco 

no cenário da pandemia como médicos, enfermeiros 

e demais profissionais da saúde, assim como a 

própria interrupção do contato pessoal com os 

genitores não residentes.  

O cenário da nova doença gerou inúmeros 

pedidos de suspensão da visita dos genitores não 

residentes, tanto por parte de mães como de pais que 

recorreram aos profissionais da advocacia para que 

não fosse impedida a convivên-

cia.  Segundo Luciana Freitas, 

nas  dec i sões  l evadas  ao 

Judiciário, o entendimento 

quanto aos conflitos da guarda 

compartilhada e convivência na 

pandemia foi o garantir a 

proteção integral e o melhor 

interesse da criança e do 

adolescente. “As decisões 

foram favoráveis à suspensão 

do contato presencial, com determinação para o uso 

de videochamada, por exemplo. Os genitores deveri-

am recorrer aos mecanismos eletrônicos para o 

exercício da convivência com o genitor que não vive 

no mesmo domicílio”, explicou a advogada Luciana 

Freitas, o que acabou por pacificar a jurisprudência.  

Neste sentido, segundo ela, houve uma preocu-

pação maior com recursos da tecnologia, como 

câmeras, os tablets e equipamentos para fomentar a 

convivência, e também a flexibilização de horários 

para que não atrapalhasse a rotina da criança. Luciana 

Freitas aponta a importância da conciliação na 

convivência. “É uma relação continuada, não é um 

problema pontual, ir ao litígio é realmente para 

quando todas as tentativas de conciliação se esgota-

ram”, afirma. 

dos devedores e, posteriormente, 

reforçada dentro da Lei 14.010/2020. 

A advogada Luciana Freitas reitera 

a situação vivenciada pelos familiaris-

tas no início da pandemia, com os 

pedidos relacionados ao fato.” As ações 

revisionais e também de execução 

começaram a ser propostas, mas 

entendeu-se que não dava para fazer o 

cumprimento da prisão civil e mandar 

os devedores para o isolamento no 

estabelecimento prisional. As execuções foram 

suspensas ou substituídas por prisão domiciliar”.

“A lei 14010/2020 determinou que as prisões dos 

devedores de alimentos não seriam mais cumpridas 

em regime fechado, mas sim em regime domiciliar. 

Em meio a uma pandemia mundial, momento em que 

todas as pessoas já estavam impedidas de sair de 

casa pelas restrições sanitárias e decretação de 

lockdown, uma prisão domiciliar jamais cumpriria o 

seu efeito primordial que seria compelir o devedor a 

pagar para evitar a prisão”, opina a advogada Marina 

Guerreiro.

Ela acrescenta que “com as prisões domiciliares 

decretadas nenhum devedor de alimentos se sentiu 

coagido a pagar a dívida alimentar, deixando a ação 

seguir pelo  rito da penhora, menos eficaz e muito 

menos protetivo aos direitos dos credores de alimen-

tos que, na grande maioria dos casos, são crianças 

totalmente dependentes de seus genitores”.

Diante deste cenário, com o esvaziamento da 

eficácia da prisão civil, o STJ se posicionou no sentido 

de facultar ao credor a suspensão da ação até possi-

bilidade de prisão em regime fechado, ou a aplicação 

de outras medidas coercitivas como suspensão de 

CNH, entrega de passaporte, bloqueio de cartão de 

crédito, entre outras medidas, visando o cumprimen-

to da obrigação alimentar.

“Hoje temos ações de cobrança de alimentos 

(cumprimento de sentença) suspensas há mais de 18 

meses, aguardando a possibilidade de prisão em 

regime fechado do devedor de alimentos. Agora nos 

resta uma grande incerteza, de como essas prisões 

serão decretadas, de que forma será exigido o 

pagamento já que dívida se acumulou por diversos 

meses, e de que forma vão se posicionar os tribunais 

nas questões que ainda estão por vir”, pontua a 

advogada Marina de Arruda Guerreiro Longo.



Mentorias e oficinas trazem nova dinâmica 
de aprendizado para a Jovem Advocacia

É pra J.A.

Os eventos realizados já estão no canal do YouTube:

https://www.youtube.com/c/OABCampinasSubsecão

A Comissão da Jovem Advocacia da OAB 

Campinas apostou na inovação para auxiliar os 

profissionais em início de carreira quanto à prática 

em atos processuais e perante os tribunais. Os 

eventos do É pra J.A. – Programa Permanente de 

Capacitação e Mentoria da Jovem Advocacia, 

realizados virtualmente, estão sendo aplicados por 

meio de oficinas e palestras intercaladas por 

perguntas e respostas, para que os jovens possam esclarecer dúvidas 

sobre os temas. Entre julho e setembro já foram realizados 10 eventos 

do programa. 

Lançado no início de julho, o É pra J.A. foi criado com o objetivo de 

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, por meio de eventos 

dinâmicos e de forma interativa. Os eventos são realizados ao vivo e 

disponibilizados na playlist do canal da Subseção no YouTube, 

ampliando o acesso do conteúdo a todos interessados nos temas 

apresentados.  

O programa também tem como proposta mostrar novas carreiras 

do Direito que estão em 

ascensão no país. Um 

exemplo é o Fashion Law - 

especialização do Direito 

no ramo da indústria da 

moda e do setor têxtil - 

t e m a  d o  p r o g r a m a 

apresentado no dia 27 de 

julho, com a mentoria da advogada Thays Toschi, conselheira secional e 

presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB SP e que gerou 

grande interesse. Além do público que acompanho a transmissão ao 

vivo, a gravação no YouTube teve mais de 870 visualizações.

• Direito Penal Militar
• Além do recurso e da sustentação oral
• Fashion Law
• Prerrogativas
• Guarda e convivência familiar
• Inventário na Prática
• Oficina de Cálculo Trabalhista e PJe-Calc
• Oficina de Ações Locatícias
• A nova publicidade profissional da Advocacia
• Divórcio Extrajudicial

A participação dos jovens, na avaliação da 

presidente da Comissão, Luanna Lance, tem sido 

muito positiva. “Vejo que tem sido muito 

proveitoso, o grande diferencial é que o programa 

traz os assuntos para o jovem de forma muito 

dinâmica e focada na prática. Os mentores têm 

falado em nossos encontros, pontos que muitas 

vezes são o ‘pulo do gato’ para o jovem advogado 

em começo de carreira. A receptividade tem sido muito boa, os 

números de visualizações ao vivo e ainda após, pelo youtube, mostram 

isso”, avalia. Além das mentorias, a Comissão está organizando novas 

atividades voltadas à prática profissional, como audiências simuladas.

Para o vice-presidente da Comissão, Eric Olavo Bueno da Rocha e 

Silva, o programa foi uma iniciativa de sucesso e tem sido muito 

proveitoso. “O programa tem sido focado na questão prática, a jovem 

advocacia hoje tem demonstrado que, além do conhecimento teórico, 

deseja o compartilhamento de experiências práticas.  Muitas vezes o 

que um mentor fala em nossos eventos é justamente o que o  jovem 

justamente precisa para destravar uma dificuldade na sua vida 

profissional, eu vejo que a receptividade tem sido muito boa porque os 

mentores mostram questões e dificuldades que o jovem vai encarar  na 

prática, e isso dá um ganho imensurável para esse jovem advogado ou 

jovem advogada”, aponta. 



Capacitação Congressos marcam agenda 
do segundo semestre

Neste segundo semestre as Comissões Temáticas da Subseção organizaram 

vários eventos de grande porte para a capacitação e atualização do 

conhecimento jurídico, destinados à Advocacia, bem como aos estudantes de 

Direito. Todas as atividades são realizadas gratuitamente e, em função da 

pandemia, em ambiente virtual. Entre os meses de julho e setembro foram 

mais de 50 eventos entre congressos, palestras e minicursos de curta duração.  

No mês da Advocacia a OAB Campinas trouxe expoentes do cenário nacional 

em eventos de grande porte como o 3º Congresso de Direito Tributário e a 8ª 

Semana Jurídica da OAB Campinas. Também em agosto ocorreu mais uma 

edição do Curso de Ética Profissional e Prerrogativas para Advogados e 

Estagiários (CEPPA). Em setembro foi a vez do I Congresso de Direito Civil da 

OAB Campinas que reuniu palestrantes renomados de várias regiões do país. 

Neste mês de outubro são quase 20 eventos de capacitação já programados, 

entre eles o Seminário de Direito Aduaneiro e, em novembro, a agenda terá o 

5º Congresso da Jovem Advocacia e mais uma edição do Congresso de Direito 

Previdenciário.
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3º Congresso de 

Direito Tributário – 

Realizado nos dias 4, 5 

e 6 de agosto, em 

ambiente virtual, o 

congres so  t eve  a 

p a r t i c i p a ç ã o  d e 

p r o fi s s i o n a i s 

referenciados na área 

tributária. Dividido em 

painéis – Processo 

Tributário, Tributos Federais e Planejamento Tributário, o congresso teve como 

expositores os advogados Diego Diniz, Mauricio Bellucci, Susy Gomes 

Hoffman, José Antonio Minatel, Mariel Orsi, Igor Mauler Santiago, Ana Cristina 

de Castro Ferreira, Carlos Augusto Daniel Neto, Luis Flávio Neto, Luciano Burti 

Maldonado e Juliana Camargo Amaro Fávaro; o juiz federal Paulo Cesar 

Conrado; o procurador Geral do Estado, Pablo Francisco dos Santos; e o 

integrante da Procuradoria da Prefeitura de Campinas, Brenno Menezes.  

A abertura do congresso, neste ano, homenageou a advogada Susy 

Gomes Hoffmann, Mestre e Doutora em Direito Tributário, e um dos principais 

nomes do Direito Tributário, com 33 anos de atuação. O evento foi conduzido 

pelo presidente da Comissão de Direito Tributário, Armando Zanin, com a 

presença do presidente e da vice-presidente da Subseção, Daniel Blikstein e 

Luciana Freitas.    

8ª Semana Jurídica da OAB Campinas – Neste ano, em ambiente virtual, 

a Semana Jurídica aconteceu entre os dias 16 e 20 agosto, com a participação 

de cerca de 1.000 pessoas entre advogadas, advogados, estagiárias e 

estagiários e estudantes de Direito. Durante cinco dias, os palestrantes 

convidados apresentaram um vasto conteúdo jurídico sobre temas relevantes 

e atuais. 

As palestras foram ministradas pelo promotor de Justiça Rogério Sanches 

Cunha, com o tema “Violência Psicológica contra a Mulher e a Lei 14.188/21”, 

pela advogada e professora Alessandra Benedito que abordou “Meio 

Ambiente do Trabalho e saúde metal: o direito à desconexão”; pela advogada 

Daniela Mucilocom a temática “Testamento e pandemia: a importância das 

cláusulas existenciais”; pelo advogado professor e consultor jurídico, 

Francisco Cahali, sobre “Patrimônio digital e o seu impacto no Direito de 

Família e Sucessões”; e pelo advogado Rodrigo da Cunha Lima Freire, que 

falou sobre “Aspectos controvertidos dos Recursos Cíveis”. 

O presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos, abriu oficialmente 

o evento, ao lado do presidente da Subseção, Daniel Blikstein e da vice-

presidente, Luciana Freitas. Também estiverem presentes os conselheiros 

estaduais Fábio Gindler, Silvia Melges e Stella Serafini; a diretora da CAASP, 

Raquel Tamassia; e os diretores da Subseção Paulo Braga, Cláudio Vieira e Ivan 

Castrese. 

I Congresso de Direito Civil – Cerca de 400 pessoas, entre advogadas, 

a d v o g a d o s  e 

estudantes de Direito 

par t i c iparam do I 

Congresso de Direito 

C i v i l  d a  O A B 

Campinas, realizado 

nos dias 23 e 24 de 

setembro. A abertura 

reuniu em ambiente 

virtual o presidente da 

OAB SP, Caio Augusto 

da Silva Santos; da CAASP, Ricardo Davanzo; da OAB Campinas, Daniel 

Blikstein; e também a vice-presidente, Luciana Freitas; os diretores da 

Subseção, Paulo Braga, Cláudio Vieira e Ivan Castrese; a conselheira estadual 

Silvia Melges e a presidente da Comissão de Direito Civil, Mariana Baroni. 

A programação, por meio de painéis com os temas Responsabilidade Civil, 

Contratos, Família, Reais e Sucessões, reuniu palestrantes renomados no 

campo do Direito Civil, de São Paulo e de outros Estados como Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, e Pará. A conferência 

magna foi ministrada pela advogada e professora de Direito Civil da USP, 

Giselda Hironaka.

Os palestrantes convidados foram os advogados Nelson Rosenvald , 

Roberta Densa , Marcos Ehrhardt , Ana Carolina Brochado Teixeira, Roberta 

Medina, Oswaldo Peregrina Rodrigues  João Aguirre, Luciana Brasileiro, 

Luciana Freitas. - também vice-presidente da Subseção-, Marcelo Truzzi, 

Karina Nunes Fritz e Rodrigo Toscano de Brito, sendo a maioria mestres e 

doutores em Direito, e a Desembargadora aposentada do TJ-RS, também 

advogada, Maria Berenice Dias, que proferiu a conferência de encerramento 

do congresso.

ELEIÇÕES OAB 2021
25/11 das 9h às 17h
Local: Casa da Advocacia e Cidadania de Campinas
Mais informações no site e nas redes sociais da Subseção



AGENDA 

A OAB Campinas em conjunto com as Comissões Temáticas dá continuidade à 

agenda de capacitação na modalidade online para o aperfeiçoamento profissional 

das advogadas e advogados, estagiárias e estagiários, e estudantes de Direito.

Capacitação

Confira as 
próximas palestras 

Honorários Advocatícios Previdenciários - 18 de outubro – segunda-feira – 

17h10 - Expositora: Aline Marçal (Coordenadora da Subcomissão de 

Valorização da Advocacia da Comissão de direito previdenciário da OAB SP) 

Comissão de Direito da Seguridade Social   

Case – A implementação de Programa de Compliance em Escritório de 

Advocacia - 19 de outubro – terça-feira – 18h30 - Expositores: Julia Botossi 

Meirelles (Advogada), Alexandre Gindler de Oliveira (Advogado),Natalia 

Gindler Corsini  (Consultora) - Comissão de Estudos em Compliance

Atendimento nas Delegacias de Defesa da Mulher – Ciclo de Palestras 

Outubro Rosa  - 19 de outubro – terça-feira – 19h00 - Expositora: Maria 

Helena Taranto Joia (Delegada Coordenadora das DDMs do Deinter 02) - 

Comissão da Mulher Advogada

Autocuidado: Construindo nosso sim interior para a vida – Ciclo de 

Palestras Outubro Rosa - 20 de outubro –quarta-feira – 19h00 - Expositor: 

Fabricio Dorigati (Mediador de Conflitos Familiar e Organizacional) - Comissão 

da Mulher Advogada

Investimento em Startups - 22 de outubro – sexta-feira – 19h00 - Expositor: 

Rafael De Freitas Valle Dresch (Advogado, Mestre e Doutor em Direito) - 

Comissão de Estudos em Inovação e Startups

A violência psicológica contra as mulheres e a Lei Maria da Penha no 

Currículo da Educação Básica – Ciclo de Palestras Outubro Rosa - 26 de 

outubro – terça-feira – 19h00 - Expositoras: Tereza Cristina Zabala (Vice-

presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Combate a Homofobia ), 

Cristiane Aparecida Pavanello Torres (Advogada, especialista em Direito 

Público e Life Coaching) - Comissão da Mulher Advogada

IV Seminário de Direito Aduaneiro e Comércio Exterior - 26 e 27 de outubro 

– terça e quarta-feira) – 9h00 às 12h00 - Expositores: Elaine Cristina da Costa 

(membro do Centro de Certificação e Monitoramento de OEA da Receita 

Federal do Brasil), Renato Gusmão  (Graduado em Administração de Empresas, 

pós-graduado em Gestão Financeira, Gerente de Monitoramento e 

Certificação OEA), Fabiano Diniz (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil) - 

Comissão de Direito Aduaneiro

Câncer de Mama em Mulheres Jovens: “estado-da-arte” – Ciclo de 

Palestras Outubro Rosa  - 27 de outubro – quarta-feira – 19h00 - Expositor: 

Cesar Cabello (Professor Associado livre docente da Faculdade de Ciências 

Médicas da Unicamp e Coordenador da Área de Mastologia do Hospital da 

Mulher- Caism) - Comissão da Mulher Advogada

Os links dos eventos estão disponíveis no site da Subseção e nas redes sociais
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ESA  Campinas
A Escola Superior de Advocacia (ESA) da 3ª Subseção está com matrículas 

abertas para novos cursos de extensão com início em outubro e novembro, na 

modalidade online. As aulas são aplicadas ao vivo, com utilização da 

Plataforma do Google meet “classroom”. O conteúdo programático está no 

d i s p o n í v e l  n o  s i t e  d a  E S A .   I n f o r m a ç õ e s  e  i n s c r i ç õ e s : 

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

PRÓXIMOS CURSOS

Inquérito Policial e Prisões

Datas das aulas: 17/11, 22/11, 24/11 e 29/11/2021

Horário: 17h às 19h

Docente: Stephanie Carolyn Perez    

Investimento: R$ 160,00 a vista ou parcelado no cartão de crédito

Data Encerramento das Inscrições: 10/11/2021

Matrículas: https://campinas.esaoabsp.edu.br/Curso/7324-inquerito-policial-

e-prisoes/7324

Inglês Jurídico

Datas das aulas: 22/11, 24/11, 29/11 e 01/12/2021

Horário: 19h às 21h

Docente: Mirlles Humberto Ruben Luneta  

Investimento: R$ 150,00 a vista ou parcelado no cartão de crédito

Data Encerramento das Inscrições: 16/11/2021

Matrículas:  https://campinas.esaoabsp.edu.br/Curso/ingles-juridico/7434

Núcleo Campinas ESA 

- Escola Superior de Advocacia
Casa da Adovocacia - 2º andar

Fone: (19) 3734.1177

E-mail: campinas@esa.oabsp.org.br

WhatsApp: (19) 99488.4336



Reforçar junto à sociedade a importância da atuação 

da Advocacia na postulação dos interesses das pesso-

as, seja no âmbito judicial ou extrajudicial, é um dos 

pilares da Campanha de Valorização da Advocacia 

lançada pela Subseção de Campinas no início do mês 

de setembro.   

A campanha foi elaborada por meio de vídeos 

institucionais que destacam o papel da advogada e do 

advogado como atividade essencial à administração 

da Justiça. Os vídeos produzidos de forma dinâmica, 

com duração média de 45 segundos para divulgação 

nas redes sociais, no site e no canal da Subseção no 

YouTube, também abordam as prerrogativas como 

direito fundamental do profissional da Advocacia na 

defesa do cidadão.

“Diante do momento atual, face à pandemia, com as 

novas ferramentas digitais, a exemplo das audiências 

virtuais e até mesmo o contato entre advogadas e 

advogados e seus clientes, no formato virtual, é 

importante valorizar a Advocacia, levando essa 

mensagem à sociedade, pelos mesmos canais que 

passaram a fazer parte da nova rotina das pessoas”, 

afirma o presidente da Subseção, Daniel Blikstein. O 

presidente destacou ainda que a valorização da 

Advocacia é pauta permanente da Ordem e uma 

bandeira de toda a diretoria que sempre buscou, em 

todas as atividades da Subseção, fortalecer e valorizar 

as advogadas e advogados.

O lançamento da campanha, em evento virtual, teve 

a participação de toda a diretoria da Subseção, o 

presidente Daniel Blikstein; a vice-presidente Luciana 

Freitas; e os diretores Paulo Braga, Cláudio Vieira e Ivan 

Castrese. O evento também foi prestigiado pela 

conselheira estadual Silvia Melges: pelo presidente da 

Subseção de Americana, Rafael Garcia; e por vários 

integrantes de Comissões da OAB Campinas, entre 

eles o presidente da Comissão de Direitos e 

Prerrogativas, André Amin Teixeira Pinto.

“Esse trabalho de valorização é feito todos os dias 

pela diretoria, pelas comissões.  É importante  falar da 

importância da atividade da Advocacia, do livre 

exercício da profissão, da defesa intransigente das 

prerrogativas e, principalmente, da valorização do 

advogado e da advogada perante a sociedade civil, 

dentro da cidade, tendo em vista a importância  do 

trabalho da advogada e do advogado na defesa dos 

interesses das pessoas e também na defesa dos 

interesses coletivos de cidadania, da democracia. É 

obvio que quem não tem os seus direitos garantidos, 

perde aquilo que de mais importante tem, que é 

exatamente essa garantia e o bom atendimento , a boa 

orientação técnica relativa à solução de conflitos,  isso 

se dá com a participação de um  advogado, de uma 

advogada.”, afirmou.

O primeiro vídeo da campanha destaca a defesa das 

prerrogativas profissionais para que a advogada ou o 

advogado possam representar as pessoas, fazer valer 

os seus direitos nos atos processuais, em juízo ou fora 

dele, no âmbito administrativo. No segundo vídeo a 

campanha reforça o papel da Advocacia, a importância 

de consultar e ou contratar a advogada ou o advogado 

como profissionais qualificados e capacitados para 

defender os cidadãos e os seus direitos perante a lei. 

Campanha de 
Valorização da 
Advocacia
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Os vídeos estão disponíveis nos seguintes canais de comunicação da Subseção:  
Facebook: www.facebook.com/oabcampinas / www.facebook.com/oabspcampinas

Instagram:  www.instagram.com/oabcampinas
Site: www.oabcampinas.org.br

Youtube: www.youtube.com/OABCampinasSubseção

Campanha Lenço Solidário
Ação Social

A OAB Campinas, por meio da Comissão da Mulher Advogada, 

realiza pelo segundo ano consecutivo a Campanha Lenço Solidário 

2021, como parte das atividades do Outubro Rosa, movimento 

internacional que visa a conscientização sobre a prevenção e a 

importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.    

De acordo com a presidente da Comissão, a advogada Fabia 

Bigarani, a campanha visa arrecadar lenço de cabeça para as 

mulheres que estão em tratamento da doença em unidades do 

sistema de saúde em Campinas.  

Conforme indicação dos serviços de Oncologia, o formato e 

tamanho do lenço dependem da amarração que se deseja fazer. 

De maneira geral, os tamanhos mais utilizados são 90 cm x 90 cm 

ou 1,80 cm x 70 cm.

As advogadas e advogados, bem como a população em geral, 

que queiram participar e contribuir com a campanha podem 

entregar as doações de lenços na recepção da Casa da Advocacia 

(Rua Lupércio Arruda Camargo, 111, Jardim Santana), onde foi 

disponibilizada uma caixa de coleta.  A arrecadação segue até o dia 

31 de outubro



Com o objetivo de homenagear profissionais 

que consolidaram suas carreiras e fizeram sua 

história de vida em Campinas e, ao mesmo 

tempo, inspirar jovens em início de carreira, a 

OAB Campinas lançou o programa “Minha 

História na Advocacia de Campinas”, uma série de 

encontros virtuais, que teve início com a advoga-

da Vera Lucia Pereira Gabriel e o advogado Pedro 

José Santucci. 

“Temos inúmeros profissionais em Campinas, 

nascidos ou não na cidade, mas que fizeram 

história na Advocacia, enfrentaram os desafios do 

começo da carreira, superaram, obstáculos para 

consolidar suas carreiras, e garantiram estabilida-

de para suas famílias por meio do exercício da 

profissão. O futuro da Advocacia se faz pelo 

passado e pelo presente, conhecer a trajetória 

destes profissionais é registrar a memória de 

grandes talentos do Direito e incentivar as novas 

gerações”, apon-

ta o presidente da 

Subseção Daniel 

Blikstein, idealiza-

dor do projeto. 

A  l i v e  d o 

primeiro encon-

tro com a advo-

gada Vera Lucia 

Pereira Gabriel e o 

advogado Pedro José Santucci teve momentos 

marcantes e que emocionaram as advogadas e 

advogados que acompanharam os relatos.  Vera 

Lucia, com 32 anos de advocacia e Pedro 

Santucci, inscrito nos quadros da Ordem desde 

1964 contaram passagens de suas vidas, desde os 

bancos da faculdade até a rotina de seus escritó-

rios. 

Formada na turma de 1998 da PUC-Campinas, 

Vera Lucia Gabriel contou que prestou vestibular 

Minha história: 
a trajetória de profissionais da Advocacia campineira

Homenagem
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em Campinas para o curso de Psicologia e em 

Direito na Faculdade de Itu, sendo aprovada em 

ambos os cursos, mas a carreira do Direito seria 

um desafio. “Meu pai disse algo que me desafiou: 

'Faculdade de Direito não é para mulher'. E fui 

fazer faculdade de Direito para desafiar aquela 

colocação. Mas no primeiro dia de aula, me 

deparei com uma sala totalmente diferente, num 

anfiteatro, e só tinha homens. Meu pai estava 

certo... mas eu continuei”, contou a advogada 

que logo, conseguiu transferência para 

Campinas, incentivada por um colega de classe, 

com quem futuramente viria a se casar.  

A advogada dividiu sua história em desafios 

vivenciados ao longo da sua vida. Um dos desafi-

os relatados foi a Exame de Ordem. “O Exame da 

OAB é sofrido, mas valoriza a profissão, valoriza 

quando você pega a carteira, tem o peso gostoso 

de uma grande vitória. Os cinco anos na faculda-

de, sendo avaliado, não é nada diante da grandi-

osidade de ser avaliado pela instituição que você 

vai pertencer. Passei no primeiro exame e fui o 

orgulho do papai”.

Na sequência ela relatou o começo da carreira. 

“O que fazer agora, sou uma advogada, a respon-

sabilidade de colocar em prática tudo que eu 

aprendi. Ao lado do meu esposo e também  meu 

sócio, enfrentamos todas as dificuldades de ter 

um escritório, ter um cliente, ter as pequenas 

causas e, de repente, aparecia uma grande causa 

e todos era tratados da mesma forma, o respeito 

aos clientes, o respeito aos colegas, ética, profis-

sionalismo, amor à profissão,  isso pra mim é 

fundamental”. 

Ao final do seu depoimento Vera Lúcia falou 

que há pouco mais de três anos está em um novo 

caminho pessoal e profissional, e bastante 

emocionada lembrou do marido, o advogado 

José Augusto Gabriel, já falecido. “Gabriel deixou 

uma lição de vida, lutar até quando você não tiver 

mais força, ele tinha muito orgulho de ser um 

advogado, amava a profissão”.

Na sequência, o advogado Pedro José 

Santucci compartilhou sua história, vivida nos 

corredores do antigo Fórum de Campinas. “Co-

mecei advogar em 1964, mas em 1959 já tinha 

contato com o Direito, na faculdade, frequentan-

do o escritório do meu tio. Eu lia tomos da juris-

prudência, colava 

selo na petição, e 

i a  d e s p a c h a r 

diretamente com 

os juízes. Era uma 

advocacia român-

tica”, comentou.

L o g o  a p ó s 

estar formado foi 

trabalhar em um grande escritório de advocacia e 

que propiciou muito aprendizado. Santucci 

também abraçou a carreira docente. “Comecei a 

dar aula oficialmente, em 1984, e também a fazer 

júri, sempre adorei. O que mais marcou na vida 

profissional, em 1970, foi defender pessoas 

acusadas de terrorismo e subversão. Vivenciei o 

exercício da Advocacia na democracia plena e 

vivenciei num regime autoritário. Eu sou feliz por 

conhecer esses dois lados da Advocacia”.

Ao comentar o exercício da profissão num 

período em que Campinas tinha pouco mais de 

200 mil habitantes, o advogado José Santucci 

relembrou diversos nomes de juízes e promoto-

res que habitualmente encontrava pelos corredo-

res do Palácio da Justiça.  “A Advocacia que eu 

vivenciei era romântica, tinha o café da tarde, eu 

escutava verdadeiras aulas de juízes, promotores, 

cruzava no corredor com essas pessoas. Tenho 

saudades, sem ser saudosista, dos momentos 

que vivi e testemunhei”, pontuou.
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