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realizações em 
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Eleições OAB

Luciana Freitas comandará a 
Subseção no triênio 2022/2024

A OAB Campinas foi palco de uma das eleições 
mais tranquilas dos últimos, sem filas nas seções 
de votação. A utilização da urna eletrônica agilizou 
a divulgação do resultado oficial, com a vitória da 
chapa Trabalho e Inovação, liderada pela advogada 
Luciana Freitas que comandará os destinos da 
Subseção ao lado dos advogados Paulo Cesar da 
Silva Braga (Vice-Presidente), Cláudio Aparecido 
Vieira ( Secretário Geral), André Amin Teixeira 
Pinto (Secretário Geral-Adjunto) e Stella Vicente 
Serafini (Tesoureira).
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Os artigos assinados são de responsabilidade de seus autores.

OAB Campinas - sede (Casa da Advocacia e Cidadania)

Rua Lupércio Arruda Camargo, 111, Jardim Santana

Central PABX (19) 3734-1234

DEPARTAMENTOS
• Gabinete da Presidência - (19) 3734-1205 

presidencia.campinas@oabsp.org.br

• Secretaria da Presidência - (19) 3734-1203

presidencia@oabcampinas.org.br

• Gabinete da Vice Presidência - (19) 3734-1204

vicepresidencia.campinas@oabsp.org.br

• Certificação Digital -  (19) 3734-1211 / 1212

ar.campinas@oabsp.org.br

• Gabinete do Diretor Secretário Geral - (19)  3734-1206

sg.campinas@oabsp.org.br

• 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

consreg5@oabsp.org.br

• Secretaria Geral - (19)  3734-1223/1224/1228

secretaria.campinas@oabsp.org.br

• Administração - (19) 3734-1226

campinas@oabsp.org.br

• Sociedade de Advogados - (19) 3734-1222

• Tesouraria - (19) 3734-1229/1230/1231

tesouraria.campinas@oabsp.org.br

• 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

campinas@esa.oabsp.org.br

• 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

Há exatos nove anos, prestes a assumir o cargo de pre-

sidente da OAB Campinas, estava ciente do tamanho da 

responsabilidade que estava por vir e dos muitos desafios 

que certamente enfrentaria junto com a diretoria eleita, 

naqueles três anos em que permaneceria à frente de uma 

grande Subseção como já era a OAB Campinas à época. 

Sabia que havia muito a fazer por nossa Advocacia e não 

era simplesmente um compromisso, mas uma obrigação, 

juramentada, de cuidar dos destinos de uma das entida-

des de classe mais respeitadas do país, valorizar e fortale-

cer a nossa profissão e investindo cada centavo da parcela 

da anuidade recebida pela Subseção em forma de servi-

ços e benefícios para a advogada e o advogado. Era o 

momento de união da Advocacia e participação de cada 

qual na entidade.

Confesso que não foi uma jornada fácil, havia muito a 

fazer, muitos projetos que estavam no papel a serem 

materializados. A perseverança foi um atributo importan-

te para que naquele triênio as metas fossem cumpridas e 

não apenas metas, mas as duas promessas feitas perante 

a Advocacia. E foi justamente esse termo que usei na sole-

nidade de posse da diretoria naquele triênio, a de traba-

lhar incessantemente pela OAB e pela nossa profissão e, a 

segunda promessa, de construir a Casa da Advocacia e 

entregar até o final de 2015 uma sede digna para a Advo-

cacia de Campinas. 

Posso afirmar, com orgulho, que cumprimos as pro-

messas: entregamos uma sede com capacidade para aten-

der muitas novas gerações da Advocacia, ampla, moderna 

e preparada para abrigar todos os serviços da Subseção, 

além da CAASP, ESA e setores da Secional como o TED 17 

e Conselho Regional de Prerrogativas. A missão inicial foi 

cumprida, mas, dela, decorreram novos desafios. E, talvez, 

por essa razão, fui convencido por vários colegas a conti-

nuar e, claro, seguindo o rito da democracia, concorrer a 

uma nova eleição. Pela vontade do voto das advogadas e 

advogados da nossa cidade, fui reeleito para mais três 

anos, tão desafiadores quanto os anteriores. 

Iniciei a segunda gestão na sede nova, mas ainda 

demandando o crescimento no movimento de pessoas, e 

esse foi o primeiro projeto da nossa diretoria, fazer com 

que de fato todos os espaços fossem ocupados, disponi-

bilizar serviços para a nossa classe e trazer os profissionais 

de volta a Subseção, fazer jus ao próprio nome para 

que o prédio, de fato, viesse a ser a Casa da Advocacia 

de Campinas.

Jornada em prol 
da Advocacia

Diretor Tesoureiro
Ivan Castrese
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Foram três anos de muito trabalho, 

equipamos a nova Casa, estruturamos 

os serviços de atendimento e preparamos 

os dois auditórios para colocar em prática o projeto de capaci-

tação com participação ativa e decisiva das comissões temáti-

cas, com uma programação de palestras, seminários, con-

gressos, todos gratuitos, e iniciar cursos de extensão e pós-

graduação da ESA Campinas. Não demorou para que pudés-

semos ver mais um sonho realizado, um desafio vencido com 

o movimento nos corredores, o entra e sai de advogadas e 

advogados na Casa, ora para participar dos eventos, ora para 

buscar os serviços da Secretaria, ou ainda para usufruir dos 

benefícios da CAASP.  

Embora a Casa representasse o coração da entidade, vale 

lembrar que havia muitas outras tarefas em andamento, o 

trabalho em defesa das prerrogativas, o empoderamento das 

comissões, os investimentos em tecnologia, a melhoria das 

Salas da Ordem, e o Escritório Compartilhado, projeto pionei-

ro instalado na antiga sede em 2018. Foram inúmeras con-

quistas que não caberiam nestes poucos parágrafos, mas que 

foram decisivos para que a nossa diretoria fosse reconduzida 

para mais uma gestão e cujas principais realizações do triênio, 

em prol da Advocacia, podem ser conferidas nas próximas 

páginas. O trabalho pela classe e a valorização da profissão 

foram nossos princípios basilares.

E, aqui, encerro esta mensagem à Advocacia de Campinas, 

me despeço dos colegas com um profundo e eterno agradeci-

mento a todas as advogadas e advogados, pela confiança e 

pelo apoio, e com o orgulho de ter participado dessa longa 

jornada, trilhada com muitas conquistas, partilhada e compar-

tilhada com ética e respeito. Rendo minhas homenagens aos 

diretores e diretoras que me acompanharam nesses nove 

anos: Luciana Freitas, Ivan Castrese, Paulo Braga, Cláudio Viei-

ra, Marcelo Monteiro, Walmir Difani, Andreia Gomes e Rober-

to Rosa, bem como aos conselheiros e a todas e todos que 

participaram das comissões temáticas da Subseção e ajuda-

ram a escrever as páginas dessa trajetória; registro ainda o 

meu 'muito obrigado' aos funcionários e colaboradores, pela 

dedicação e esmero com a nossa entidade. Agradeço também  

à minha esposa e aos meus filhos por entenderem que nessa 

jornada eu tive uma segunda família para cuidar, a “família 

OAB”. Tenho a honra de passar o bastão para a Luciana, uma 

grande gestora, qualificada e preparada para realizar ainda 

mais por essa grande e valorosa família, que é a Advocacia 

campineira.

Muito Obrigado!

Presidente
Daniel Blikstein

Jornalista responsável: Miriam Bizarro MTb 17.789
Editoração eletrônica: Meta Bureau (19) 99711.3857



Palavra da Diretoria
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Com o início da última gestão, após a estruturação 

das bases para os projetos, conseguimos dar 

seguimento e aumentar os números de frequência da 

Advocacia da cidade na Casa da Advocacia, a realização de centenas de eventos 

presenciais, híbridos e virtuais, bem como os atendimentos para as certificações 

digitais e demais serviços de secretaria.

Mas creio que neste último triênio, o nosso desafio maior, sem dúvida, foi 

continuar com as nossas atividades em meio à chegada e instalação da pandemia da 

Covid-19, especialmente por não se saber qual era a extensão da pandemia, bem como 

o eventual tempo de duração.

Organizamos a realização do trabalho da subseção no modo revezamento, com 

funcionários que atendiam presencialmente e virtualmente às advogadas e aos 

advogados, criamos o acesso ao telefone e serviços através do WhatsApp, realizamos 

campanhas humanitárias como doação de cestas básicas, garrafas de água e 

cobertores, de absorventes femininos, bem como demos prosseguimento às 

campanhas de vacinação contra gripe pelo sistema OABSP/CAASP e os atendimentos 

odontológicos, respeitados os períodos de maior cuidado implementado pelo plano 

São Paulo.

Com relação às palestras e cursos, adotamos o sistema virtual, com a transmissão 

ao vivo pela plataforma zoom, fornecida pela OABSP, e pudemos realizar 

aproximadamente 400 eventos somente neste período, inclusive com a emissão de 

certificados. 

Com relação aos cursos de curta duração e pós-graduação da ESA, a realização em 

ambiente virtual propiciou que os nossos alunos bem como alunos de outros estados 

participassem de um modo pleno, sem interrupção das aulas, o que, inclusive, em um 

momento delicado de perdas e desespero, proporcionou um acalento e a saudável 

continuidade dos afazeres.

Nem mesmo os atendimentos em prerrogativas profissionais deixaram de ser 

feitos em prol da classe neste período, atendendo inúmeros pedidos de intervenção 

ou acompanhamentos aos profissionais que solicitaram ajuda, bem como o contato 

com os próprios membros do Poder Judiciário, a fim de definir dinâmicas de trabalho 

que atendessem às preocupações da classe com a realização de atos processuais.

Junto ao convênio OAB/DPE auxiliamos na implementação de procedimentos 

eletrônicos para a entrega e encaminhamento das certidões para os pagamentos dos 

atos processuais realizados, fazendo com que a advocacia pudesse auferir os seus 

ganhos.  

A nossa maior preocupação foi a de manter os serviços, observar os protocolos de 

segurança e higiene, respeitar as regras sanitárias, mas ao mesmo tempo 

proporcionar às advogadas e aos advogados o atendimento, o prosseguimento para a 

solução das necessidades, assim como proporcionar às funcionárias e aos 

funcionários o necessário cuidado para a realização dos trabalhos.

Certamente foi uma experiência única, em termos de gestão, na adaptação ao 

modo virtual de tantas demandas antes executadas presencialmente. Agradeço a 

todas as advogadas e advogados e aos funcionários da Subseção que colaboraram e 

nos apoiaram para a superação de todos os desafios dessa jornada. 

Ao assumir a Tesouraria da 3ª Subseção, em minha 

primeira gestão, em janeiro de 2016, a principal 

preocupação naquele momento era entender o 

funcionamento e a dinâmica de uma entidade de classe, com características diferentes 

se comparadas às de uma empresa privada ou de um escritório de Advocacia. Era 

necessário compreender a dinâmica dos recursos, a receita e a despesa. Tratava-se à 

época e, trata-se na atualidade, de uma grande responsabilidade: a maior subseção e 

maior que muitas secionais, além de gerir de forma correta, íntegra e ética a 

administração dos recursos da Advocacia com a principal premissa de devolver estes 

mesmos recursos para a nossa classe, em forma de serviços, infraestrutura e 

benefícios.

Ao mesmo tempo e em curto prazo, havia um desafio maior: assumir o cargo em 

uma nova estrutura, com a nova Casa da Advocacia recém-inaugurada, em fase de 

ocupação, com a definitiva mudança da sede central, em uma estrutura muito maior 

em relação ao antigo prédio. Logo, com a colaboração dos funcionários da Tesouraria, 

pude ter amplo conhecimento e arregaçar as mangas para atender as expectativas da 

diretoria, do corpo de funcionários e da própria Advocacia.

A aplicação das boas práticas do ISO 9001 permitiu o desenvolvimento de 

processos e procedimentos para manter todos os espaços da Subseção, tanto a sede 

como as Salas da Ordem, em condições ideais e adequadas para a qualidade de 

atendimento das advogadas e advogados em suas rotinas. Outra preocupação foi a de 

resgatar a união e a colaboração entre os próprios funcionários, estimulando o 

trabalho em equipe e trazendo para dentro da nova Casa um ambiente saudável para 

que todos nossos colaboradores pudessem exercer suas atividades com dedicação e 

em perfeita harmonia. Chegamos ao final da primeira gestão com excelentes índices 

de qualidade no atendimento, conferidos pelo ISO. 

Já na segunda gestão, iniciada em 2019, demos início aos novos projetos, 

devidamente organizados e planejados, com o cronograma de investimentos 

elaborado de forma cautelosa, a fim cumprir as metas para novos investimentos e 

reconstruir a antiga casa, que passou a ser uma área de trabalho compartilhado. 

Tão logo iniciamos 2020, tudo mudou. A chegada da pandemia triplicou a 

responsabilidade e nos trouxe um desafio ainda maior. Neste momento adiamos 

projetos e nos dedicamos a buscar um novo modelo de gestão, manter as atividades 

tão necessárias à Advocacia, a exemplo da Certificação Digital, entre outras, atender 

os profissionais, manter todas as estruturas físicas e, não menos importante, a 

integridade de todos, incluindo 42 funcionários efetivos e outros 20, entre estagiários 

e profissionais terceirizados.

Hoje, posso dizer que a responsabilidade continua, mas os desafios foram 

superados. Encerro essa gestão com o orgulho de ter cumprido minha missão, de ser e 

viver a Advocacia, e com a satisfação e alegria pessoal em retribuir, por meio da OAB, 

tudo o que Advocacia me permitiu. 

Deixo aqui um agradecimento especial aos meus colegas de diretoria, a todos os 

funcionários e cada advogada e advogado pela confiança, tão fundamental nessa 

jornada que apesar de árdua foi extremamente gratificante e com a certeza de que o 

próximo triênio, continuaremos tendo novidades para a Advocacia de Campinas.

Vice-Presidente

Luciana Freitas

Diretor Tesoureiro

Ivan Castrese

Secretário Geral

Paulo Cesar da Silva Braga

Secretário Geral Adjunto

Cláudio Aparecido Vieira

O último triênio foi marcado por inúmeros desafios, mas sem dúvidas, o maior 

deles foi possibilitar a continuidade das atividades da Subseção, palestras, 

atendimento aos advogados e advogadas, certificação digital e serviços da CAASP 

mesmo diante de um cenário de pandemia.

Foi somente com a soma de esforços da Diretoria, dos Conselheiros, colaboradores 

e colaboradas e, acima de tudo, com a compreensão dos advogados e advogadas é 

que foi possível vencer todos os percalços e assim mantermos a Subseção em 

funcionamento até mesmo naqueles momentos mais críticos.

Ao lado de tudo isso, precisávamos estruturar as instalações, criar novos serviços e 

aprimorar os serviços já existentes na Subseção, porque era justamente um momento 

em que a Subseção deveria estar ainda mais aparelhada e estruturada para atender a 

demanda dos Advogados e Advogadas.

E, finalmente, era preciso também prepararmos os serviços e toda a estrutura para 

um novo modelo de prestação de serviços e atendimento da Advocacia, fazendo uma 

transição do modelo tradicional para um modelo que agora se fazia necessário, um 

modelo de palestras e serviços que deixava de ser somente pessoal para ser híbrido, 

ou seja, mantendo o tradicional mas possibilitando meios que este novo tempo exigiu. 

Dentro desse novo modelo foi necessário ainda garantir o funcionamento de 

serviços essenciais como a Certificação Digital, bem como todas as atividades da 

Secretaria Geral, cuja demanda no atendimento de advogadas e advogadas, envolvia 

o contato presencial na recepção e protocolo de documentos físicos. Não poderíamos 

interromper tais serviços e para mantê-los foi preciso criar novas diretrizes que 

atendessem a todos os protocolos sanitários e de segurança à saúde. Somente com a 

somatória de esforços é que tudo isso foi possível.

Essa caminhada foi de grande aprendizado e as conquistas dessa trajetória foram 

fruto do empenho, em especial, de toda a diretoria. Cada um de nós, dentro de seus 

respectivos cargos, de suas competências e atribuições, contribuiu para o alcance dos 

objetivos de prestar o melhor atendimento possível a toda a Advocacia. 

 Encerro essa gestão com o agradecimento aos meus colegas da diretoria que não 

mediram esforços, o espírito de união e o trabalho em equipe foram fundamentais 

para que pudéssemos administrar a nossa Subseção neste período com tantas 

adversidades impostas pela pandemia e, na expectativa de que 2022 seja um ano de 

muitas realizações.

O período mais crítico da pandemia levou a Advocacia e toda sociedade à 

adaptação e ajustes, a uma adequação de uma nova realidade, cheia de imprevistos. 

Foi necessário construir novos caminhos e antecipar processos, a Advocacia bem 

como a Justiça, tiveram uma transformação digital, nos processos, audiências, 

reuniões, e atendimentos a clientes.

Esse desafio inicial foi enfrentado e superado pela dedicação de toda a diretoria, 

dos funcionários e colaboradores, readequando horários, tecnologias, equipamentos, 

legislação, portarias dos poderes públicos e criando estratégias para vencer os 

desafios.

Assumimos uma série de compromissos para implantar os protocolos de 

segurança, bem definidos, de forma que nossos colaboradores, advogados e 

advogadas, estagiários e estagiárias pudessem ter segurança no atendimento e 

serviços prestados na Casa da Advocacia, como, mais recentemente, na reabertura das 

Salas da Ordem a partir da retomada das atividades presenciais nos fóruns da nossa 

cidade.

Passamos um período difícil, quase que de confinamento, a fim de seguir as regras 

para conter a disseminação da doença. Mas, ao mesmo tempo, tivemos a 

oportunidade de levar conhecimento aos nossos colegas. No auge da pandemia, 

conseguimos oferecer atividades de capacitação para a Advocacia, no modo virtual, 

como uma extensa variedade de assuntos de praticamente todas as áreas do Direito.    

Nossos computadores e celulares viraram a nossa sala de trabalho, em tempo real. 

Foram essas as nossas ferramentas, os nossos meios de comunicação com o mundo 

real, as chamadas de voz ou por videoconferência eram os mecanismos que 

possibilitavam realizar as reuniões de diretoria para a tomada de decisões e orientar 

ou conversar com funcionários para a continuidade das atividades. 

Por um bom tempo nossa diretoria dedicou-se quase que exclusivamente a 

administrar a Subseção, e sem limite de horário, trabalhamos diuturnamente para a 

transição, planejar o funcionamento em ambiente remoto de uma das maiores 

Subseções do país, uma situação desafiadora e, ao mesmo tempo, gratificante pelo 

fato de que pudemos transpor os obstáculos.     

Agora, embora ainda não possamos voltar ao ritmo de vida anterior à pandemia, 

sabemos que   temos condições para seguir em frente, usando as experiências 

adquiridas, de construir novos projetos e com novas perspectivas de futuro.



Com a presença de todas as funcionárias e 

funcionários da Subseção, a diretoria da OAB 

Campinas realizou a reunião anual de encerramento 

das atividades para o agradecimento ao corpo de 

funcionários e colaboradores. O presidente Daniel 

Blikstein, a vice-presidente Luciana Freitas e os 

diretores Paulo Braga, Claudio Vieira e Ivan Castrese 

destacaram a importância dos funcionários de todos 

os setores da Subseção na realização dos projetos 

da atual gestão. Também participaram da reunião 

os advogados André Amin Teixeira Pinto e Stella 

Serafini que integram a diretoria eleita para o 

próximo triênio.  O presidente Daniel Blikstein ressaltou que o trabalho de todos, em especial, 

durante a pandemia, tanto no atendimento da Advocacia como nas demais atividades internas, 

foi fundamental para o êxito da sua gestão. 

Sucessão
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COMUNICADO 
A diretoria da 3ª Subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil informa às 
advogadas, advogados, estagiárias, 
estagiários e ao público em geral que no 
período do dia 20 de dezembro de 2021 
à 9 de janeiro de 2022, não haverá 
expediente na Casa da Advocacia e 
Cidadania de Campinas, na sede Central 
e nas Salas da Ordem por motivo de 
férias coletivas.
 O período de férias coletivas, conforme 
calendário administrativo da OAB SP, 
ocorrerá simultaneamente em todas as 
Subseções do Estado. As atividades 
serão retomadas normalmente no dia 10 
de janeiro de 2022.

Daniel Blikstein inicia transição
Em reunião com a presidente eleita que assumirá a gestão da 3ª Subseção no triênio 

2022/2024, o presidente Daniel Blikstein deu início ao processo de transição para o repasse 

de todas as informações administrativa, financeira, fiscal e orçamentária. “Embora a Luciana 

seja atualmente a vice-presidente, há uma série de atribuições que são de competência 

exclusiva  do cargo de presidente. É importante que ela tenha conhecimento de todas as 

questões administrativas para que possa, já a partir da sua posse, comandar os destinos da 

nossa Subseção com tranquilidade e segurança”, destacou Blikstein.

Toda a documentação a cargo da presidência está sendo repassada para que a futura 

presidente, Luciana Freitas, inicie os preparativos com a nova equipe. Ainda em dezembro, os 

demais diretores da gestão atual também estarão reunidos com o mesmo propósito para 

também repassar as informações e documentos relacionados aos respectivos cargos para o 

perfeito funcionamento de todos os setores que envolvem a administração da OAB 

Campinas, desde o atendimento à Advocacia até a manutenção da sede, serviços 

terceirizados e contratos de fornecedores. 

“Embora tenhamos o período de férias coletivas, a OAB não para, e mesmo nesse 

período do recesso, a diretoria sempre está de plantão para atender advogadas e advogados 

que tenham alguma urgência. Desejo desde já sucesso à Luciana e sua nova diretoria para 

que possam trabalhar pela Advocacia campineira, fortalecer e valorizar ainda mais a nossa 

profissão”, afirmou Blikstein.

Presidente da Subseção agradece 
a atuação das Comissões Temáticas

Anualmente a diretoria da OAB Campinas realiza, em dezembro, a reunião de encerramento 

das atividades das Comissões Temáticas. Neste ano, face ao término da gestão, o presidente Daniel 

Blikstein apresentou o balanço do triênio, seguido de um agradecimento especial pela dedicação e 

empenho das equipes que, mesmo durante a pandemia, conseguiram desenvolver inúmeras 

atividades em benefício da Advocacia.   

Entre 2019 e 2021 foram realizados mais de 400 eventos entre palestras, congressos, 

seminários e workshops, sendo a maioria dessas atividades produzidas por iniciativa das Comissões, 

das quais 109 presenciais e 314 virtuais. “Tivemos congressos, jornadas, seminários que passaram a 

fazer parte da agenda de todo o universo jurídico estadual, nacional, e fazemos questão de agradecer 

muito por tudo que foi realizado. Pessoas que circulam o Brasil e o mundo estiveram aqui na nossa 

subseção presencialmente ou online, participando desses eventos e trazendo informações e 

conhecimento para a Advocacia”, apontou o presidente. 

O encontro que teve a presença de cerca de 60 presidentes de Comissões, reuniu também a 

vice-presidente Luciana Freitas, os diretores Paulo Braga, Cláudio Vieira e Ivan Castrese, e os conselheiros estaduais Silvia Melges e Fábio Gindler de Oliveira que, 

igualmente, agradecerem a dedicação das advogadas e advogados que atuam voluntariamente nas Comissões. 

Luciana Freitas destacou a parceria das comissões, fundamental para a evolução da Subseção. “Agradeço por tudo, pelo carinho com que tudo foi realizado, pela 

troca de experiências, sem as comissões não conseguiríamos abarcar tantas discussões, a gente não chegaria a esses números”. Os demais diretores também 

enalteceram a atuação das Comissões, destacando que além dos eventos, muitas comissões atuam externamente, fortalecendo a OAB perante as instituições e na 

defesa dos profissionais e suas prerrogativas. 

Durante a reunião vários presidentes de Comissões fizeram uso da palavra também para agradecer a confiança da diretoria que apoiou todas as iniciativas, 

incentivando e fortalecendo os grupos de estudos e possibilitando às Comissões promover importantes debates jurídicos para o conhecimento e o aperfeiçoamento 

dos profissionais.   

No encerramento da reunião, Blikstein destacou a posição da Subseção no cenário nacional, fruto do trabalho conjunto realizado nos últimos anos. “Agradeço a 

Luciana, o Paulo, o Cláudio, o Ivan e cada advogada e advogado que direta ou indiretamente trabalhou pela Subseção. Hoje nós temos o orgulho e a honra de sermos 

referência no Estado e no País em termos de serviços da Subseção, de capacitação, da ESA, acessibilidade, e conquistas para a nossa Advocacia”, pontuou. 

Confraternização
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Novos caminhos, novas estratégias e a transfor-

mação no modelo de gestão marcaram a diretoria 

que esteve à frente da 3ª Subseção de Campinas no 

último triênio. Com muitos projetos a serem desen-

volvidos, o planejamento inicial foi interrompido 

com a chegada da pandemia e levou os gestores a 

traçar rotas diferentes para dar continuidade às ati-

vidades, manter a qualidade de atendimento à Advo-

cacia e estabelecer novos canais de relacionamento 

com os profissionais para entender e atender às 

novas necessidades da classe frente ao chamado 

“novo normal”.  

A maioria dos serviços destinados às advogadas 

e advogados não sofreu interrupção nem mesmo no 

período mais crítico da pandemia, advogadas e advo-

gados passaram a ser atendidos de forma remota, 

por telefone, e-mail, whatsapp e, no período mais 

crítico, os atendimentos presenciais, quando neces-

sário, foram realizados mediante agendamento e 

dentro dos mais rigorosos protocolos de segurança 

sanitária.   

Balanço da Subseção mostra expansão das atividades 

Apesar dos impactos da pandemia, os resulta-

dos do balanço da gestão que se encerra no próximo 

dia 31 de dezembro, mostram que a Subseção con-

seguiu superar os principais desafios do mundo 

virtual. Houve uma expansão significativa nas ativi-

dades de capacitação com um aumento de 80% a 

partir da introdução da modalidade online de pales-

tras, congressos e seminários oferecidos gratuita-

mente pela Subseção. O mesmo resultado foi apura-

do nos cursos de extensão do Núcleo Campinas da 

Escola Superior de Advocacia (ESA). Mesmo com as 

restrições da pandemia, sem a realização de ativida-

des de capacitação presenciais, a frequência de advo-

gadas e advogados na sede foi bastante expressiva. 

CAPACITAÇÃO    

Entre 2019 e 2021 a OAB Campinas produziu em 

conjunto com as Comissões Temáticas um total de 

423 eventos gratuitos de capacitação nas mais 

diversas áreas do Direito, sendo 109 atividades pre-

senciais realizadas antes da pandemia e que alcança-

ram um público de mais de 8.500 profissionais e 

estudantes de Direito que frequentaram os auditóri-

os da Casa da Advocacia. No período da pandemia 

foram mais de 300 eventos e que possibilitaram a 

participação e o compartilhamento do conhecimen-

to jurídico de advogadas e advogados de outras cida-

des e regiões do país.

Retrospectiva

Congresso da Jovem Advocacia 
realizado na modalidade virtual

ESACAMPINAS  2019  2020  2021 TOTAL
Pós-graduação  2  1  1 4
Número de alunos 84  34  31 149
Cursos de Extensão 9  19  22 50
Número de alunos  366  885  1013 2264

Palestras, minicursos, congressos, 
Seminários, workshops
Ano  Número de eventos
2019  95
2020  166
2021  162
TOTAL  423

Palestra presencial no auditório da 
Casa da Advocacia, em dezembro de 2019

3º Congresso de Direito Tributário5

O ano de 2019 foi um marco na história da Escola Superior de Advoca-

cia (ESA) em Campinas. Logo no início da atual gestão, a diretoria colocou 

em prática um dos seus projetos: a criação de cursos de pós-graduação na 

instituição, com o lançamento do primeiro curso de Especialização em 

Direito de Família e Sucessões, com Capacitação para Infância e Juventude 

e Docência do Ensino Superior.

Ao mesmo tempo em que estavam sendo preparados outros cursos 

de pós-graduação - Especialização em Direito Penal, Processual Penal e 

Criminologia (com Módulo de Capacitação para o Tribunal do Júri – Con-

vênio DPE/OAB) e Especialização em Contratos (com início em 2020), a 

diretoria da Subseção e a coordenação da ESA Campinas projetavam 

ampliar a oferta de cursos de extensão, uma iniciativa que frutificou e 

contribuiu com a formação de um grande número de profissionais, de 

todas as idades, do jovem ao advogado mais experiente.     



Mesmo diante do cenário de incertezas sobre pandemia, a diretoria da OAB 

Campinas não deixou de lado os projetos de melhoria em suas instalações e na 

infraestrutura necessária à Advocacia, com investimento em tecnologia, 

aquisição de novos equipamentos e ampliação dos espaços destinados ao uso 

dos profissionais, buscando as adaptações necessárias para a retomada das 

atividades presenciais.

O primeiro projeto de infraestrutura da atual gestão foi concretizado no 

final de 2019, pouco antes da pandemia, com uma remodelação na área do 1º 

andar da Casa da Advocacia que permitiu a construção do terceiro auditório, 

com 52 lugares. O espaço foi pensado com o objetivo de ampliar as atividades 

de capacitação.      

ESCRITÓRIO COMPARTILHADO

Com o propósito de ampliar a capacidade de atendimento do Escritório 

Compartilhado, ainda em 2020 a diretoria deu início ao projeto para criar 

novos espaços gratuitos no prédio central, e também equipar as salas já 

existentes no local, diante do novo momento do Judiciário que, face à 

pandemia, passou a realizar audiências virtuais. Nas duas salas que já 

funcionavam no 2º andar, os computadores foram equipados com câmeras 

para que as advogadas e advogados também pudessem fazer uso das salas 

para as audiências virtuais. 

Em agosto deste ano, foram finalizadas as obras que transformaram mais 

dois andares da sede central em espaços de uso gratuito e exclusivo para a 

classe. No 3º andar, foram criadas mais duas salas reservadas, com mesa e 

cadeiras, computadores, internet de alta velocidade e monitores com 

webcam, dobrando a capacidade do Escritório Compartilhado que passou a 

ter quatro salas, todas preparadas para que o profissional da Advocacia possa 

fazer uma petição, reunir-se com clientes, participar de audiências e outras 

rotinas da profissão. 

Também reformado e remodelado, o 1º andar do prédio abriga instalações 

de apoio, com 16 mesas de trabalho, também destinadas às advogadas e 

advogados e estagiárias e estagiários, que podem fazer uso dos seus próprios 

notebooks, com sinal de internet de alta velocidade, tomadas que podem ser 

utilizadas para os equipamentos ou mesmo para carregar baterias de celular, 

além de banheiro e máquina de café expresso também de uso gratuito. 

Serviços e 
infraestrutura são 
ampliados para o 
atendimento da classe 

Retrospectiva

Sede passou a contar com 
o terceiro auditório

Escritório Compartilhado recebeu duas novas salas 

Área aberta no 1º andar com 16 mesas 6



SALAS DA ORDEM

Em sua estrutura a Subseção de Campinas conta oito Salas de Apoio instaladas 

nos prédios do Judiciário de Campinas, e duas em unidades prisionais, sendo uma 

delas implantada neste ano. A maioria dos espaços está equipada para atender as 

necessidades básicas da rotina dos profissionais como mesas e cadeiras, estações 

de trabalho com computador e internet de alta velocidade, serviços de fotocópia e 

digitalização, para que a advogada e o advogado possam, durante o período em 

que estão nos fóruns, elaborar uma petição, digitalizar um documento, ou mesmo 

ter um ambiente adequado para aguardar o horário de uma audiência. 

 As salas funcionam como um ponto de apoio e, como tal, passam 

constantemente por serviços de conservação e manutenção, bem como 

atualização periódica dos equipamentos disponibilizados. Neste triênio foram 

feitas várias intervenções para melhoria dessa estrutura. 

Em 2019 as duas Salas da Ordem na Cidade Judiciária passaram por reformas. Na 

sala 2, localizada ao  lado da galeria dos cartórios, o telhado foi totalmente 

reformado, além da substituição de rufos e calhas para evitar infiltração da água da 

chuva e uma nova pintura nas paredes internas da sala. A Sala 1 também passou por 

obras com a reforma e modernização dos banheiros.  

 Já em 2021 a sala de Apoio do Centro de Detenção Provisória de Campinas foi 

totalmente reformada para maior conforto das advogadas e advogados que 

utilizam o espaço. O trabalho envolveu toda a parte de alvenaria, com substituição 

de janela e portas, e pintura, além da troca do mobiliário. O local possui mesa e 

cadeiras, uma estação de trabalho com computador, ar condicionado e banheiro de 

uso exclusivo dos profissionais. 

Também neste ano a OAB Campinas conquistou mais um espaço com a cessão 

de uma sala por parte da administração do Centro de Progressão Penitenciária 

Professor Ataliba Nogueira de Campinas, para que os profissionais tivessem um 

espaço com maior comodidade para avistar-se com os clientes. A sala fica ao lado 

do parlatório e coube à Subseção realizar a reforma e equipar a sala que recebeu 

mesa e cadeiras, bebedouro e ar condicionado. 

EQUIPAMENTOS

O avanço constante na informatização e desenvolvimento de novas tecnologias 

exigiu atualização constante de softwares e programas de computadores. Neste 

sentido, a atual gestão manteve investimentos permanentes na área de informática 

com a substituição e atualização de computadores tanto nas Salas da Ordem como 

na Casa da Advocacia, onde, além dos equipamentos de trabalho dos funcionários, 

a Subseção mantém seis estações de 

trabalho na Biblioteca para uso das 

advogadas e advogados. 

Nos últimos anos foram adquiridos 52 

novos equipamentos, sendo 50 deles para 

substituição com melhor desempenho, face à 

evolução dos processadores e novas 

tecnologias.  Foram ainda realizados 

investimentos técnicos para ampliar a 

velocidade da internet nas Salas da Ordem 

do Foro Regional de Vila Mimosa, Justiça 

Federal e Justiça do Trabalho.

7

Ainda dentro do programa constante de modernização, neste ano a 

Subseção adquiriu dez maquininhas de cartão disponibilizadas nas Salas 

da Ordem e também na Casa da Advocacia e no prédio Central, 

oferecendo a opção de pagamento nas modalidades de débito e crédito 

para os serviços de fotocópia e digitalização de documentos, atendendo 

aos profissionais que preferem utilizar seus cartões, agilizando o 

atendimento e evitando eventuais dificuldades de troco.

SALA
Cidade Judiciária - sala 1    15
Cidade Judiciária - sala 2 4 
Foro Vila Mimosa  1
Fórum Central   2
Fórum Trabalhista  7
TRT-15    3
MPT     1
Justiça Federal   1
SEDE
Certificação Digital  3
Assistência Judiciária 1
Setores administrativos 5
Auditório (notebook) 1
Biblioteca    2
Escritório Compartilhado 6
TOTAL    52

Sala da Cidade Judiciária passou por obras de melhoria

Sala de Apoio do CDP 
Campinas: reformada

Novo espaço 
no CPP 
Professor 
Ataliba Nogueira

Novos equipamentos: 
Sala 1 da CJ recebeu 

11 computadores novos



Retrospectiva Mais de 49 mil pessoas 
frequentaram a 

Casa da Advocacia 
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O registro de acesso de advogadas, advogados, 

estagiárias e estagiários e demais pessoas que 

passaram pela Casa da Advocacia nos últimos três 

anos consolida a importância da sede da Subseção na 

prestação de serviços para a classe. No total, 49.038 

pessoas frequentaram o prédio. Mesmo nos dois 

anos da pandemia, sem a realização de atividades 

presenciais, a Casa recebeu um público significativo. 

Em 2019 a Casa da Advocacia recebeu mais de 33 

mil pessoas, sendo cerca de 8.500 profissionais e 

estudantes de Direito que participaram de cursos e 

palestras e buscaram atendimento na Secretaria 

Geral, na Assistência Judiciária ou Certificação Digital. 

A estrutura da CAASP, com farmácia, livraria e atendi-

mento odontológico registrou um público de aproxi-

madamente 25 mil pessoas. 

Considerando os períodos mais críticos da 

pandemia, com o atendimento presencial da 

Subseção restrito aos serviços essenciais que não 

poderiam ser feitos de forma remota, ainda assim em 

2020 e 2021, mais de 15 mil pessoas estiveram na 

sede. Já na CAASP, no ano passado a farmácia, apesar 

do horário reduzido de atendimento, atendeu cerca 

de 18 mil pessoas e, neste ano, já chega perto de 20 

mil atendimentos.  

PRERROGATIVAS

A valorização da Advocacia e a defesa das prerro-

gativas profissionais também foram atividades 

prioritárias da diretoria com atuação permanente, 

tanto dos diretores como da Comissão de Direitos e 

Prerrogativas, desde o atendimento de advogadas e 

advogados em ocorrências em delegacias e fóruns, 

como na garantia de melhores condições para os 

profissionais em órgãos da administração pública. 

Entre as conquistas do triênio, a diretoria da OAB 

Campinas obteve junto ao Detran, no posto do 

Campinas Shopping, o funcionamento de um guichê 

exclusivo, sem limitação de número de protocolos e 

processos para consulta, agilizando rotinas da 

Advocacia como pesquisa, protocolo de recursos e 

demais documentos relacionados ao órgão. 

Outra iniciativa neste sentido ocorreu junto à 

municipalidade que atendeu ao pedido da  diretoria 

da Subseção quanto à garantia das prerrogativas nos 

atos de vistas de processos administrativos. A 

Prefeitura eliminou o agendamento para atender 

advogadas e advogados, bem como dispensou a 

apresentação de cópias autenticadas e firma 

reconhecida das procurações dos profissionais, 

exigência que vinha impedindo o acesso aos autos e 

contrariando as prerrogativas da Advocacia. 

No âmbito estadual, beneficiando não apenas a 

advocacia de Campinas, mas de todas as regiões, a 

pedido da diretoria juntamente com a Comissão de 

Prerrogativas, a Corregedoria Geral da Justiça padro-

nizou a utilização de e-mail nos requerimentos sobre 

expedição de documentos necessários para solicita-

ção de Progressão de Regime, Livramento 

Condicional ,  Remição de Pena, Defesa em 

Procedimento Apuratório, entre outros. Em muitas 

unidades prisionais os profissionais somente 

obtinham os documentos de forma presencial.  

Também houve intensa atuação da Comissão nas 

ocorrências de desrespeito às prerrogativas e confli-

tos pontuais. Durante a pandemia muitos profissio-

nais tiveram dificuldade de acesso aos magistrados 

para despacho em processos ou mesmo para contato 

prévio com os cartórios sobre questões relacionadas 

ao agendamento de audiências virtuais. Em todos os 

chamados a Comissão atuou prontamente, em 

contato telefônico e canais remotos, solucionando as 

questões por meio de diálogo com dirigentes dos 

fóruns locais. Posteriormente, com a atuação da OAB 

estadual, os órgãos do Judiciário criaram canais de 

comunicação online, reduzindo a quase zero os 

chamados de ocorrências dessa natureza. 

COMISSÕES

 As Comissões Temáticas da Subseção são parte 

integrante do trabalho da Subseção em prol da 

Advocacia, em especial, nos eventos de capacitação e 

outras atividades voltadas à cidadania e no desenvol-

vimento de ações sociais. Atualmente a Subseção 

conta com 66 comissões que envolvem um contin-

gente de mais de 1.400 advogadas e advogados que 

atuam voluntariamente. 

Acompanhando o avanço no campo do Direito e 

o crescimento e surgimento de novas áreas de 

atuação, no último triênio foram criadas várias 

Comissões novas, entre elas a de Justiça Restaurativa, 

Estudos em Compliance, Direito Sistêmico, Estudos 

em Inovação e Startups, Direito Condominial, Direitos 

Conexos nas Relações de Shoppings Centers, e as 

Comissões Especiais de Agronegócios e de Relações 

Agrárias e de Privacidade e Proteção de Dados, além 

do Observatório Institucional de Enfrentamento à 

Violência contra Crianças e Adolescentes. 

Até o início de 2020 as Comissões mantinham 

reuniões mensais, presenciais, na Casa da Advocacia, 

para fins de estudos de normativos, jurisprudência 

sobre os respectivos temas pertinentes à área de 

atuação, e organização e preparação de palestras e 

demais eventos voltados à capacitação e atualização 

profissional.  

A necessidade de isolamento social, imposta pela 

pandemia, não interrompeu a atuação das 

Comissões que, com o apoio da diretoria e a dedica-

ção dos funcionários na condução de ferramentas 

tecnológicas para reuniões virtuais, puderam ampliar 

o trabalho. As reuniões virtuais, palestras e grupos de 

estudos tiveram uma participação muito maior dos 

membros das comissões, já que no ambiente presen-

cial, dependiam do deslocamento até a sede da 

Subseção, nem sempre compatível com a agenda de 

trabalho de cada membro. 



MULHER ADVOGADA

A Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, 

atividade do movimento “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as 

Mulheres”, realizada no dia 5 de dezembro, na Praça Arautos da Paz, contou 

com o apoio da Subseção. A vice-presidente Luciana Freitas, a presidente da 

Comissão da Mulher Advogada, Fabia Bigarani, e a advogada Daniela Xavier e 

Sousa, juntamente com outros integrantes da Comissão, participaram do 

evento organizado pelo Grupo Mulheres do Brasil Campinas. 

Congressos 
online 

OAB ativa
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Em novembro a OAB Campinas realizou dois grandes eventos de 

capacitação para a Advocacia. Nos dias 3 e 4 aconteceu 5º Congresso da 

Jovem Advocacia, trazendo temáticas atuais de Direito Civil, Penal e 

Previdenciário, reunindo vários especialistas, entre eles a professora de 

Mestrado e Doutorado da UFRGS, Simone Tassinari; a presidente da 

Comissão de Direito Civil, Mariana Baroni; o coordenador da Comissão de 

Direito Previdenciário da OAB Santo Amaro, Marcus Vichiesi; os Promotores 

Rodrigo A. de Oliveira e Rogério Sanches; e a presidente da Comissão de 

Direitos da Criança e do Adolescente, Jaqueline Gachet. Já no dia 12 de 

novembro foi a vez do 6º Congresso de Direito Previdenciário da OAB 

Campinas que abordou vários aspectos da Reforma da Previdência e os 

impactos da nova lei para os trabalhadores, com a participação dos 

palestrantes e advogados Marcos Vichiesi, Rodrigo Moreira Sodero Victorio e 

Viviane Masotti; do juiz do TRT-15ª, Marcelo Chaim Chohfi; da 

desembargadora Federal Ivani Contini Bramante; e do contador e perito 

judicial, Emerson Costa Lemes.

LGPD

No dia 2 de dezembro a Comissão Especial de Privacidade e Proteção de 

Dados Pessoais lançou o Guia da LGPD aplicada aos Escritórios de Advocacia, 

uma publicação informativa, com vasto conteúdo sobre o assunto. O guia foi 

e laborado em parcer ia  com a 

Comissão de Di re i to  D ig i ta l  e 

produzido em formato eletrônico, 

disponível para download. São 80 

páginas com conteúdo informativo 

sobre as normas de proteção de dados 

previstas na Lei Geral de Proteção de 

Dados  e  de  in te resse  para  os 

operadores do Direito. O trabalho foi 

produzido por 20 advogadas e 

advogados que compõem as duas 

comissões. O material pode ser 

acessado pelo site da Subseção. Link: 

https://oabcampinas.org.br/cartilhas/

DIVERSIDADE

A Comissão da Diversidade 

Sexual e Combate a Homofobia 

p a r t i c i p o u  d o  p r o j e t o 

“Diversidades – vamos celebrar as 

diferenças!, realizado pela Escola 

Estadual Professor Anibal de 

Freitas. No dia 26 de novembro, a 

presidente da Comissão , Ana 

Carol ina Hinojosa de Souza 

C a m a r g o  d e  O l i v e i r a , 

acompanhada de integrantes da 

Comissão, participou de rodas de 

conversa com alunos do ensino 

médio e fundamental II. O projeto reuniu várias atividades, incluindo 

palestras e exposições, com o objetivo de possibilitar o debate e a reflexão 

crítica de temas relevantes dentro da temática da diversidade social com 

professores, pais e alunos.
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Eleições OAB Votação em Campinas transcorreu 
em clima de tranquilidade

As eleições para escolha dos novos dirigentes da OAB 

SP e da OAB Campinas, uma das maiores Subseções do 

país, realizadas no dia 25 de novembro, foram marcadas 

pela tranquilidade, sem qualquer tipo de ocorrência. A 

estrutura montada para o pleito e, principalmente, a 

disponibilização de urnas eletrônicas para as duas votações 

– da Secional e da Subseção - trouxeram maior agilidade, 

tanto para a votação como para a apuração. 

Por volta das 8h30, várias advogadas e advogados já 

estavam na Casa da Advocacia, local da votação, 

aguardando a abertura dos trabalhos nas seções de 

votação. O advogado Luiz Carlos Corazza foi um dos 

profissionais que preferiu votar logo cedo, foi um dos 

primeiros a chegar. Para ele, a eleição é importante, “o 

advogado tem que participar da Ordem”, destacou. Com o 

mesmo pensamento, outro profissional que compareceu na 

Casa da Advocacia foi o advogado Celio Mori, de 92 anos, 

inscrito na Subseção de Campinas desde 1976.

O horário de abertura da votação foi o único de grande 

movimentação nos dois corredores em que estavam as 34 

seções eleitorais, organizadas por faixas do número da OAB 

dos eleitores. Mesmo assim, não foram registradas filas 

para a votação. Durante todo o período da votação, 

nenhuma seção registrou mais que três ou quatro pessoas 

em fila. 

Apesar do grande fluxo de eleitores, com o uso da urna 

eletrônica o tempo médio na cabine de votação foi de 20 

segundos, evitando filas registradas em eleições anteriores 

quando a votação para a Subseção acontecia em cédulas 

de papel. O jovem advogado Eduardo Santos participou 

pela primeira vez da eleição da Ordem e não enfrentou 

nenhuma dificuldade. “É menos de 30 segundos”, apontou.  

Durante todo o horário de votação o clima foi de 

tranquilidade, advogadas e advogados de todas as idades 

puderam votar de forma rápida, sem aglomeração, como a 

advogada Iria Maria Ramos do Amaral que optou por votar 

no período da tarde. O advogado Danglares Narciso 

Gomes também escolheu o período da tarde e pode votar 

de forma rápida. Já no final do dia, próximo do 

encerramento da votação, também não houve registro de 

filas nas seções de votação. 

A votação terminou pontualmente às 17h, horário em 

que os mesários receberam as orientações da Comissão 

Eleitoral sobre os procedimentos quanto às urnas 

eletrônicas para emissão dos boletins das urnas, contendo 

todos os dados da votação registrados em cada 

equipamento. 

Segundo o presidente da Comissão Eleitoral, Daniel 

Manrique Venturine, não houve relato de problemas 

durante todo o processo, incluindo o funcionamento das 

urnas eletrônicas. Embora tenham sido disponibilizadas seis 

urnas de reserva para o caso de quebra ou pane nos 

equipamentos, não houve necessidade de substituição, 

uma vez que nenhuma urna apresentou qualquer defeito.

JUSTIFICATIVA 

Conforme previsto no art. 134 do Regulamento Geral do 

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, 

o voto é obrigatório para todos os advogados inscritos na 

OAB e que estejam em dia com o pagamento das 

anuidades, sob pena de multa equivalente a 20% (vinte por 

cento) do valor da anuidade, conforme disposto no art. 63, 

§ 1º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados 

do Brasil (EAOAB).

Considerando a situação de impossibilidade de 

comparecimento do eleitor, o próprio regulamento geral 

estabelece o prazo de 30 dias, contados a partir da data da 

eleição para que advogadas e advogados possam 

apresentar a justificativa pelo não comparecimento à 

votação que deverá ser dirigida à Diretoria do Conselho 

Secional e feita pela internet, no próprio site da OAB SP. 

Para isso, basta acessar  link: 

https://www.oabsp.org.br/eleicoes-oab-sp-2021
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Diferente das eleições passadas, neste pleito, com o uso da urna eletrônica, 

o trabalho de apuração dos votos foi simplificado e possibilitou que o 

resultado oficial fosse divulgado em pouco mais de uma hora após o 

encerramento da votação. O presidente da Comissão Eleitoral, Daniel 

Manrique Venturine anunciou os números finais que deram a vitória à chapa 

“Trabalho e Inovação” com 48,4% dos votos válidos.

Antes mesmo da proclamação do resultado oficial, com a emissão e 

impressão dos boletins das 34 urnas, cujas cópias foram entregues a todas as 

chapas que disputaram o pleito, a chapa liderada pela advogada Luciana 

Freitas foi reconhecida como vencedora, tendo recebido um total de 2.858 

votos.

Em meio à comemoração de advogadas e advogados que permaneceram 

no local, a presidente eleita agradeceu a Advocacia. “É um momento histórico, 

mas pra mim o mais especial desse momento foi o que construímos na nossa 

trajetória de seis anos dessa gestão que foi compartilhada por todos. Estou 

muito feliz de receber o voto de todos, de participar desse momento e de ter a 

vitória. Nossa preocupação sempre foi o de realizar para a Advocacia e é isso 

que vamos continuar a fazer, realizar projetos para a Advocacia”, afirmou.

Atual vice-presidente da Subseção, Luciana Freitas e os novos diretores 

eleitos fizeram um agradecimento especial ao presidente Daniel Blikstein. “É 

um grande gestor, um exemplo de honestidade, humildade e sinceridade, um 

exemplo para todos nós”, declarou o vice-presidente eleito, Paulo Braga.  

No encerramento, Blikstein agradeceu o corpo de funcionários da 

Subseção, às advogadas e advogados que trabalharam voluntariamente nas 

eleições como mesários, e também a Comissão Eleitoral, e parabenizou a nova 

equipe que assumirá o comando da OAB Campinas. “Não existem palavras 

para agradecer a confiança que depositaram nesse projeto que lançava na 

cabeça da nossa chapa a advogada Luciana Freitas. Isso não decorreu de 

nenhum cumprimento de cota ou meta, e sim da trajetória dela de 25 anos de 

Advocacia, 20 anos de magistério, e seis anos como vice-presidente, liderando 

uma série de projetos da Subseção. Fico muito orgulhoso de passar o bastão 

para a Luciana Freitas e toda sua diretoria e tenho certeza de que ela, 

juntamente com essa diretoria, vai marcar a história da nossa Subseção”, 

destacou.
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Confira no quadro abaixo o resultado da votação em Campinas

Chapa Trabalho e 
Inovação vence 

com 48,4% 
dos votos



A Secional SP terá pela primeira vez uma mulher no cargo de presidente. A advogada Maria Patricia Vanzolini Figueiredo foi eleita pela Chapa Muda OAB/SP com 67.395 

votos (36,05% dos votos válidos). A diretoria, que será empossada no dia 1º de janeiro, é formada pelos advogados Leonardo Sica, vice-presidente; Daniela Marchi 

Magalhães,  secretária geral; Dione Almeida Santos, secretária adjunta; e Alexandre de Sá Domingues, tesoureiro. 

Patricia Vanzolini possui graduação, mestrado e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é Professora da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e do Damásio Educacional. É fundadora e diretora do Movimento 133 (M133) e foi vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de São Paulo.

Já a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP) será presidida pela advogada Adriana Galvão Moura Abilio, ao lado do vice-presidente Domingos Assad 

Stocco, do secretário geral Adib Kassouf Sad, do secretário adjunto Leonardo Cedaro, e da tesoureira Solange de Amorim Coelho.

As demais chapas que concorreram ao pleito tiveram a seguinte votação: chapa “11 – Conexão e União” com 61.196 votos (32,73% do total dos votos válidos); chapa “20 – 

A OAB Tá On”, com 18.796 votos (10,05%); “23 – Inovação e Futuro!”, que recebeu 9.634 votos (5,15%); e a chapa “33 – Movimento OAB Pra Você”, com 9.514 votos (5,09%).

OAB SP elege a primeira mulher presidente na história da entidade

12

Eleições OAB

Em cumprimento ao estabelecido no artigo 65 do Esta-

tuto da Advocacia –“O mandato em qualquer órgão da OAB 

é de três anos, iniciando-se em primeiro de janeiro do ano 

seguinte ao da eleição”, a posse administrativa da nova dire-

toria da OAB Campinas será no dia 1º de janeiro, data em 

que os novos gestores estarão assinando o termo de posse. 

A nova diretoria tem à frente a advogada Luciana Frei-

tas, no cargo de presidente. A diretoria é formada pelos 

advogados Paulo Cesar da Silva Braga, vice-presidente; 

Cláudio Aparecido Vieira, secretário Geral; André Amin 

Teixeira Pinto, secretário Geral-Adjunto, e Stella Vicente 

Serafini, tesoureira. 

Saiba mais sobre os integrantes da nova diretoria que 

estarão à frente da 3ª Subseção da Ordem dos Advogados 

do Brasil no triênio 2022/2024. 

Posse da 

nova diretoria 
será no dia 1º de janeiro 

Paulo Cesar da Silva Braga 

Vice-presidente

Graduado em Direito pela Univer-

sidade Paulista (Unip), Doutorando 

em Direito Constitucional, Mestre em 

Direito pela Unimep, pós-graduado 

em Direito Eleitoral pela Escola Judi-

ciária Eleitoral do TRE/SP, Pós-

graduado em Direito Constitucional 

pela Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas, pós-graduado em Dire-

ito Processual Civil e em Direito do 

Consumidor pela Escola Paulista da 

Magistratura do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, Advogado militante em Direito Administrativo e em Direito Elei-

toral, Secretário Geral da 3ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil / 

OAB Campinas nos triênios 2016/2018 e 2019/2021, membro consultor da 

Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil.

André Amin Teixeira Pinto 

Secretário Geral-Adjunto

Graduado em Direito pela Univer-

sidade Metodista de Piracicaba (Uni-

mep), Pós-graduado em Direito do 

Trabalho e Processo do Trabalho pela 

E s c o l a  S u p e r i o r  d e  D i r e i t o 

ESD/Proordem, Advogado militante 

na área Trabalhista, Presidente da 

Comissão de Direitos e Prerrogativas 

da 3ª Subseção da Ordem dos Advo-

gados do Brasil / OAB Campinas no 

triênio 2019/2021, Vice-presidente 

da Comissão de Direito do Trabalho 

da  OAB Campinas  no  t r iên io 

2019/2021, Membro da Comissão Estadual de Relacionamento Institucional 

da OAB SP com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no triênio 

2019/2021.

Luciana Freitas 

Presidente

Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas, Especialista em Direito Processual Civil pela 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Especialista em 

Direito e Processo do Trabalho pela Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas, Mestre em Direito pela Universidade 

Metodista de Piracicaba, Advogada militante em Direito de 

Família, Professora de Direito Civil e Direito Processual Civil da 

Universidade Paulista (Unip), Professora Assistente na Univer-

sidade Mackenzie - CCT Campinas, Vice-presidente da 3ª 

Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil / OAB Campi-

nas nos triênios 2016/2018 e 2019/ 2021, Coordenadora da 

pós-graduação em Direito de Família do Núcleo Campinas da 

Escola Superior de Advocacia (ESA).

Cláudio Aparecido Vieira 

Secretário Geral

Graduado em Direito pela Facul-

dade de Direito de Itu (Faditu),  Espe-

cialista em Direito e Processo do Tra-

balho e Previdenciário pela Anhan-

guera Educacional, Pós-Graduado em 

Direito de Família pela Escola Superi-

or de Advocacia (ESA Campinas), 

Advogado militante em Direito Tra-

balhista, Previdenciário e Direito de 

Família e Sucessões, Conselheiro do 

Conselho de Turismo de Campinas 

(Comtur), Secretário Geral-Adjunto 

da 3ª Subseção da Ordem dos Advo-

gados do Brasil / OAB Campinas nos triênios 2016/2018 e 2019/2021, Presi-

dente da Comissão de Direito de Família da OAB Campinas. 

Stella Vicente Serafini 

Tesoureira

Graduada em Direito pela Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas, 

Especialização em Direito Empresarial 

pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, Mestrado em Direito 

Processual Civil pela Universidade 

Metodista de Piracicaba, Advogada 

militante na área de Direito Cível, 

Professora das disciplinas de Direito 

Civil, Direito Processual Civil e Prática 

Jurídica Civil, Conselheira Secional da 

OAB SP no triênio 2019/2021.
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