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Posse Solene 

Diante do auditório lotado da Casa Advocacia 
de Campinas, a diretoria eleita para a gestão 

2022/2024 da 3ª Subseção foi empossada em 
solenidade realizada no final de abril. A 

presidente Luciana Freitas; o vice-presidente 
Paulo Braga; o secretário geral, Cláudio Vieira; 

o secretário geral-adjunto, André Amin 
Teixeira Pinto; e a tesoureira Stella Serafini, 

fizeram o juramento de manter e defender os 
princípios e finalidades da OAB. No decorrer 
da posse solene a presidente Luciana Freitas 

apresentou os planos da diretoria para 
ampliar o atendimento à classe e oferecer 

mais infraestrutura em serviços.
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Diretoria atua na melhoria do 
atendimento à advocacia

Por meio de visitas 
institucionais, a 
diretoria da OAB 
Campinas vem 
buscando a  
melhoria do 
atendimento da 
advocacia nos 
tribunais e órgãos 
públicos. Desde a 
posse a diretoria já 
esteve reunida com 
dirigentes do TJSP, 
TRT-15ª, Justiça 
Federal, Prefeitura 
de Campinas, além 
de unidades do 
Exército, Polícia 
Federal, entre 
outros.
Página 4

Novas comissões 
Com o objetivo de debater temas da atualidade e aprofundar o 
conhecimento jurídico, a OAB Campinas passa a contar com novas 
Comissões Temáticas em sua estrutura. Nos primeiros meses deste ano 
foram criadas e instaladas sete novas Comissões - OAB vai à Faculdade, 
da Advocacia Pública Municipal, de Combate à Violência contra a 
Mulher, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Contratual, e 
Direitos da Mídia.  Atualmente são 71 Comissões, todas abertas à 
participação da advocacia.
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Tecnologia amplia alcance das 
atividades de capacitação

Com a instalação de câmeras para transmissão em tempo real, em todos os 
auditórios da Casa da Advocacia, a OAB Campinas vem ampliando a oferta de cursos 
e palestras. Com novos recursos tecnológicos, a Subseção que já promove eventos 
presenciais e virtuais, agora está apta a realizar eventos no formato híbrido. O 
sistema possibilita uma maior participação da advocacia nas atividades de 
capacitação, tanto da Subseção como da ESA Campinas, sem a limitação da 
capacidade do espaço físico dos auditórios.     
Página 9

Equipe da Subseção de Campinas passa para 
as oitavas de final do Campeonato Estadual 
O time da Subseção de Campinas participa de mais uma edição da Copa Estadual 
OABSP/CAASP e segue para as oitavas de final da competição. Na 1ª e 2ª fase a equipe 
disputou nove partidas, sendo seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No 
jogo de estreia das oitavas, o time campineiro venceu de goleada. Página 12
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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

• Escritório Compartilhado - Centro - (19) 3237-0736

agendamento@oabcampinas.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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Gestão 2022/2024

Há exatos seis anos, prestes a assumir o cargo de vice-presidente da OAB 

Campinas, eu já estava ciente do tamanho da responsabilidade que estava por 

vir e dos muitos desafios que uma gestão pode proporcionar: organização das 

equipes de trabalho, ritmo intenso na organização, planejamento e participa-

ção em palestras, cursos e representações em eventos institucionais. Este 

mesmo período me permitiu entender e poder me preparar para os novos desa-

fios de estar no comando dos trabalhos da Subseção.

Mas, sem sombra de dúvida, a convivência com o novo cenário mundial 

incorporou novos desafios à trajetória que também demandam atenção e 

cuidado.

E neste primeiro semestre de gestão, além da alegria de poder iniciar os tra-

balhos ao lado de pessoas tão comprometidas – diretoria, comissões e colabo-

radores, com a posse administrativa em 1º de Janeiro e receber advogadas e 

advogados, bem como autoridades em nossa posse festiva, pudemos retomar 

e também dar início à diversas obras de infraestrutura da Casa da Advocacia e 

nas salas externas de apoio que proporcionarão melhores condições para o 

atendimento dos advogados e das advogadas por nossos colaboradores, 

assim como atendimentos dos clientes pelos profissionais.

Escritórios compartilhados, horários dos ônibus adequados ao funciona-

mento dos fóruns, assim como das salas de apoio que se localizam naqueles prédios, canais de comunicação por WhatsApp 

comercial, estagiários que possam auxiliar às advogadas e aos advogados em peticionamentos eletrônicos, além de uma 

agenda de atendimentos de cerificação digital e amparo às renovações realizadas de modo virtual.

Várias visitas institucionais já foram realizadas, onde pudemos apresentar a diretoria atual, levar os pleitos da Advocacia às 

autoridades e construir em conjunto, por meio do diálogo, alternativas para situações pontuais como acesso aos prédios dos 

fóruns, salas para as audiências de custódia e até os agradecimentos pelas Varas Empresariais que a nossa cidade receberá.

Com relação às atividades realizadas em nossa Subseção foi possível contar com experiências em eventos que receberam 

a comunidade, como o Fórum Eunice de Souza, para a discussão das violações dos direitos das mulheres, sediar o lançamen-

to da cartilha Respeite a minha fé, que traz elementos para a defesa e o respeito às religiões de matriz africana, sediar reu-

niões do Conselho de Segurança da cidade, bem como retomar as palestras da Subseção e a realização de cursos da ESA 

Campinas na modalidade presencial, bem como realizar tais eventos de modo híbrido também, a permitir o alcance de cen-

tenas de profissionais aos conteúdos ali tratados. Sem prejuízo, claro, da continuidade de eventos no formato virtual e ainda 

lançados na íntegra no canal do Youtube da OAB Campinas. 

Não obstante o auxilio às advogadas e aos advogados, a capacitação necessária para o exercício da profissão, é muito 

bom acompanhar a retomada de atividades como a FeijOAB promovida pela Jovem Advocacia, o campeonato de futebol 

estadual, com o time da Subseção conduzido às oitavas de final do torneio, o tradicional Baile da Advocacia além da corri-

da/caminhada que será realizada em outubro. Primeiramente por serem eventos que reúnem muitos advogados e advoga-

das e também por refletirem momentos de reencontros, alegria e descontração e acima de tudo, celebrações do trabalho tão 

digno e gratificante que é a Advocacia.

O resumo ora apresentado nesta edição do Jornal da Ordem é parte do trabalho realizado neste primeiro semestre, sem-

pre de forma conjunta, com a participação de toda a diretoria, e envolveu importantes decisões, em especial quanto ao pla-

nejamento das atividades no pós-pandemia, sempre com foco na melhoria constante do atendimento à Advocacia.   

É com essa vontade, de fazer cada vez mais pela nossa classe que iniciamos em agosto, no mês da Advocacia, os projetos e 

atividades a serem desenvolvidos ao longo do segundo semestre e que foram devidamente planejados com a meta de pro-

piciar qualidade e inovação, seja no atendimento ou nos serviços e infraestrutura da Subseção para um único destinatário: a 

Advocacia de Campinas!
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Ônibus
Transporte gratuito 
da Advocacia tem 
novos horários

Com a retomada das atividades presenciais nos fóruns 

em Campinas e diante de alterações no expediente do 

Judiciário, a Subseção ajustou operação do transporte 

exclusivo destinado às advogadas e advogados, bem 

como estagiárias e estagiários. Com base no fluxo dos 

passageiros e considerando o expediente nos fóruns de 

Campinas, houve a readequação de alguns horários para 

melhoria do atendimento aos usuários.

O transporte é gratuito e funciona com duas linhas que 

circulam entre o Fórum Central, Cidade Judiciária, Fórum 

Trabalhista, Fórum da Justiça Federal e Foro Regional da 

Vila Mimosa, disponibilizando 32 horários com início da 

operação às 8h, no Fórum Central, e término às 18h10, na 

linha que parte da Cidade Judiciária com destino ao Fórum 

Central.

Campanha Pró-Vida 2022
atua na prevenção

Saúde

Mais de 1.700 advogadas e advogados inscritos na Subseção de Campinas, e também 

seus dependentes participaram da Campanha CAASP de Vacinação contra Gripe realizada 

na área externa da Casa da Advocacia de Campinas no final de março. Durante os cinco dias 

da campanha foram aplicadas, ao todo, 1.787 doses da vacina GSK, quadrivalente, que 

protege contra os vírus H1N1, H3N2 (Darwin), Victoria e Yamagata. A  ação percorreu todas 

as Subseções do Estado, beneficiando cerca de 90 mil pessoas.

A Campanha Pró-Vida 2022, organizada anualmente pela CAASP, prossegue até o dia 

30 de setembro em todo o Estado. A ação é voltada à prevenção de doenças 

cardiovasculares. Advogados e advogadas com idade a partir de 40 anos podem realizar 

consulta com cardiologista, exames de colesterol, triglicérides e eletrocardiograma, além 

de procedimentos complementares, quando solicitados pelo médico,  como teste 

ergométrico e ecocardiograma, tudo com subsídio de 50% da CAASP.

A Campanha visa detectar precocemente as doenças do coração que hoje 

correspondem a 16% do número de mortes no mundo. O atendimento da Campanha 

acontece na rede de clínicas e laboratórios referenciados da Caixa de Assistência. 

Advogadas e advogados de Campinas, bem como de outras regiões, encontram os 

endereços da rede referenciada no site da entidade (www.caasp.org.br). Para participar, 

basta retirar guia em qualquer unidade da CAASP. Em Campinas a guia deve ser retirada na 

Regional que fica na Casa da Advocacia.

Campanhas arrecadam 
cobertores e agasalhos 

Vacinação contra a Gripe: 
mais de 1.700 doses aplicadas

Cidadania

CONFIRA OS HORÁRIOS

Linha 1

08:00 - Fórum Central / Fórum Trabalhista

08:30 - Fórum Trabalhista/ Justiça Federal/Fórum Central

08:50 - Fórum Central / Fórum Trabalhista/ Cid. Judiciária

09:20 - Cid. Judiciária / Fórum Trabalhista/Justiça Federal/ Fórum Central

10:00 - Fórum Central / Foro V. Mimosa

10:30 - Foro V. Mimosa / Fórum Central

10:50 - Fórum Central /Fórum Trabalhista/ Justiça Federal/ Cid. Judiciária

11:30 - Cid. Judiciária / Fórum Trabalhista/Justiça Federal/ Fórum Central 

12:05 - Fórum Central / Foro V. Mimosa

12:40 - Foro V. Mimosa / Fórum Central

13:10 - Fórum Central /Fórum Trabalhista/ Justiça Federal/ Cid. Judiciária

14:00 - Cid. Judiciária / Fórum Trabalhista/Justiça Federal/ Fórum Central 

14:40 - Fórum Central / Foro V. Mimosa

15:20 - Foro V. Mimosa / Fórum Central

16:00 - Fórum Central / Fórum Trabalhista/ Cid. Judiciária

17:10 - Cid. Judiciária / Fórum Trabalhista/Justiça Federal/ Fórum Central 

17:40 - Fórum Central/ V. Mimosa 

Linha 2

09:00 - Fórum Central / Foro V. Mimosa 

09:30 - Foro V. Mimosa / Fórum Central 

09:50 - Fórum Central / Fórum Trabalhista/ Cid. Judiciária 

10:30 - Cid. Judiciária / Fórum Trabalhista/Justiça Federal/ Fórum Central 

11:10 - Fórum Central / Foro V. Mimosa 

11:50 - Foro V. Mimosa / Fórum Central 

12:30 - Fórum Central /Fórum Trabalhista/ Cid. Judiciária 

13:20 - Cid. Judiciária / Fórum Trabalhista/Justiça Federal/ Fórum Central 

14:00 - Fórum Central / Foro V. Mimosa 

14:40 - Foro V. Mimosa / Fórum Central 

15:10 - Fórum Central /Fórum Trabalhista/Cid. Judiciária 

15:50 - Cid. Judiciária / Fórum Trabalhista/Justiça Federal/ Fórum Central 

16:30 - Fórum Central / Foro V. Mimosa 

17:10 - Foro V. Mimosa / Fórum Central

17:30 - Fórum Central / Fórum Trabalhista/ Cid. Judiciária

18:10 - Cid. Judiciária / Fórum Trabalhista/Justiça Federal/ Fórum Central

Até o mês de setembro a  OAB Campinas mantém o 

ponto de coleta da Campanha de Inverno 2022, 

desenvolvida pela OAB SP, por meio da Comissão de 

Ação Social e Cidadania, e a Caixa de Assistência dos 

Advogados de São Paulo, em conjunto com as 

Subseções. A Campanha tem como foco principal a 

arrecadação de cobertores que serão destinados a 

instituições beneficentes, especialmente aquelas voltadas às pessoas idosas em 

situação de vulnerabilidade.

 A exemplo das edições passadas, as Subseções gerenciam em seus próprios 

municípios a arrecadação e a distribuição das peças coletadas. Em Campinas, a 

campanha está a cargo da Comissão de Ação Social. O ponto de coleta fica no hall 

de entrada da Casa da Advocacia.

Além de cobertores, a advocacia também poderá colaborar com a Campanha 

do Agasalho 2022, iniciativa da Comissão de Ação Social da OAB Campinas, para a 

arrecadação de agasalhos e roupas de inverno em geral, que estejam em bom 

estado. O foco da campanha é atender famílias necessitadas, moradores em 

situação de rua e entidades assistenciais de Campinas que atuam no atendimento 

de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. Os donativos podem ser 

depositados na caixa de coleta disponibilizada na sede da Subseção.  



4

4

Relacionamento Institucional

Dentro das atividades iniciais da gestão 2022/2024, a diretoria da OAB 

Campinas tem realizado visitas institucionais aos principais órgãos do Poder 

Público Municipal e do Judiciário, sempre no intuito de manter os canais abertos 

para tratar de assuntos de interesse da Advocacia. 

No início de fevereiro a diretoria foi recebida pelo prefeito de Campinas, Dário 

Saadi, acompanhado pelo secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, Peter 

Panutto. Além da apresentação da nova diretoria, a visita teve como objetivo uma 

maior aproximação entre a entidade de classe e o poder público municipal, visando 

a melhoria do atendimento de advogadas e advogados nos órgãos públicos 

municipais, além de questões relacionadas à área tributária.

Também em fevereiro, a diretoria manteve encontro, em ambiente virtual, com a 

presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Participaram a 

presidente da Corte, desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, a 

corregedora Regional do Tribunal, desembargadora Ana Paula Pellegrina 

Lockmann, os juízes auxiliares da presidência, Marcos da Silva Porto e Lúcia 

Zimmermann, e da Corregedoria, Levi Rosa Thomé. 

Com o intuito de discutir algumas questões relacionadas à infraestrutura e 

Carteira da Ordem 
Subseção recebeu 350 novos inscritos no 1º semestre

acesso ao prédio do Fórum Trabalhista, no atendimento das advogadas e 

advogados trabalhistas, a presidente Luciana Freitas, o diretor André Amin Teixeira 

Pinto; o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, Edilson Francisco de 

Oliveira; e a vice-presidente da Área Trabalhista da Comissão, Erika Lara, estiveram 

ainda reunidos com o juiz diretor do Fórum Trabalhista de Campinas, Marcos Porto. 

A diretoria esteve em visita à sede do TJSP, sendo recebida pelo presidente do 

Tribunal, desembargador Ricardo Anafe. O encontro reuniu também o presidente 

da OABPrev, Daniel Blikstein; o desembargador Cesar Zalaf; o desembargador 

coordenador da 8ª Circunscrição Judiciária de Campinas, Alexandre Carvalho e 

Silva de Almeida; e o juiz assessor da presidência do Tribunal, Fausto José Martins 

Seabra. 

Em Campinas, no Juizado Especial Federal, a diretoria esteve reunida com os 

juízes Leonardo Pessorrusso de Queiroz e Fernão Pompêo de Camargo, 

respectivamente, titulares da 1ª e 2ª Vara do JEF. A presidente Luciana Freitas e o 

diretor Claudio Vieira estiveram na Polícia Federal, em reunião com o delegado 

Chefe Regional, Edson Geraldo de Souza. Foram feitas ainda visitas em unidades do 

Exército, entre elas a 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada.

A OAB Campinas vem recebendo, mensalmente, uma média 

de 50 novos profissionais em seus quadros. No primeiro 

semestre, a diretoria da Subseção fez a entrega da Carteira 

da Ordem para 350 advogadas e advogados. Nos meses de 

fevereiro e março as solenidades de outorga aconteceram  

em ambiente virtual, formato em que ocorreram todas as 

cerimônias durante a pandemia. 

Na primeira semana de abril, diante do cenário mais 

favorável em relação à saúde e com a retomada das rotinas 

nos mais diversos setores da economia, a diretoria 

organizou a primeira solenidade presencial no auditório da 

Casa da Advocacia, em um momento significativo e 

marcante, após dois anos de atividades realizadas 

exclusivamente em ambiente virtual.     

Em razão da necessidade de manter os cuidados em ambientes fechados, a 

primeira solenidade foi preparada para receber apenas 25 novos inscritos, evitando 

a lotação do auditório e possibilitando que familiares dos jovens pudessem 

acompanhar a entrega da Carteira. 

Na abertura da sessão solene, a presidente Luciana Freitas deu as boas vindas aos 

novos inscritos e destacou o simbolismo do ato solene de forma presencial. “É uma 

cerimônia muito especial, a primeira que estamos realizando nesse período pós-

pandemia, é muito simbólico esse momento”, afirmou. Apontou também a 

importância da participação dos novos inscritos na Subseção. “Temos diversos 

eventos de capacitação, as comissões temáticas, reuniões, encontros para trocar 

ideias, e a nossa convivência é muito importante”.

Junto com a presidente Luciana Freitas, compuseram a 

mesa alta o vice-presidente, Paulo Braga; os diretores 

Cláudio Vieira e André Amin Teixeira Pinto; a coordenadora 

da ESA Campinas, Mariana Baroni; os presidentes das 

Comissões de Prerrogativas, Edilson Francisco de Oliveira, e 

da Jovem Advocacia, Marilia Goes Guerini; e os 

conselheiros estaduais Thaís Cremasco, Guilherme Hansen 

Cirilo e Fernando Figueiredo;

Os diretores da Subseção também parabenizaram os 

jovens. “Frequentem essa casa, participem das Comissões, 

tragam ideias, é importante para todos nós, todos estamos 

rumando na mesma direção”, ressaltou o vice-presidente 

Paulo Braga. “Sabemos que não foi fácil chegar até aqui, todos passaram por 

dificuldades, a faculdade, o Exame de Ordem, e  agora atingiram essa condição de 

plenitude na advocacia”, disse o secretário Geral, Cláudio Vieira.  “Essa casa e de 

vocês, a OAB hoje é muita inclusiva e diversa, participem das comissões temáticas, 

o nosso convívio é hoje dentro da Casa da OAB”,  apontou o secretário Geral-

Adjunto, André Amin Teixeira Pinto.

Em maio e junho, o auditório da Casa da Advocacia sediou outras quatro 

solenidades para entrega da Carteira da Ordem, recebendo jovens advogadas e 

advogados e seus familiares, trazendo de volta para a sede da Subseção, o clima 

de emoção que, tradicionalmente, marca o início de uma nova jornada para os 

inscritos que iniciam a carreira na Advocacia.

Diretoria faz 
visitas institucionais

Diretoria da Subseção esteve em visita à presidência do TJSP

Roteiro de visitas incluiu o

Fórum Trabalhista de Campinas

Roteiro de Vistas passou pela 

Delegacia da Polícia Federal em Campinas
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Gestão 2022/2024
Advocacia 
prestigia posse 
solene da Diretoria 

Advogadas, advogados, diretores da OAB SP, presidentes de Subseções, 

conselheiros estaduais, desembargadores, juízes e autoridades do município 

prestigiaram a solenidade de posse da nova diretoria da 3ª Subseção e lotaram o 

auditório e outros espaços da Casa da Advocacia de Campinas. A cerimônia 

aconteceu em 27 de abril, no auditório principal e foi transmitida em tempo real 

para os demais auditórios do prédio. A noite festiva que marcou a diplomação da 

diretoria eleita para o triênio 2022/2024 teve a presença de aproximadamente 450 

pessoas.  

 A presidente Luciana Freitas; o vice-presidente Paulo Braga; o secretário geral, 

Cláudio Vieira; o secretário geral-adjunto, André Amin Teixeira Pinto; e a tesoureira, 

Stella Serafini, firmaram o compromisso na presença da presidente da OAB SP, 

Patrícia Vanzolini. “Eu como presidente da OAB Campinas estou extremamente feliz 

porque conto com uma diretoria experiente e preparada. Nós acreditamos é no 

trabalho em equipe com direção clara das ações e união dos esforços”, afirmou a 

presidente Luciana Freitas. 

Compuseram ainda mesa solene do evento o vice-presidente da Secional, 

Leonardo Sica, a secretária geral, Daniela Marchi Magalhães; a presidente da 

CAASP, Adriana Galvão Moura Abílio; o presidente da OABPrev e ex-presidente da 

Subseção de Campinas, Daniel Blikstein. Entre as autoridades convidadas, 

estiveram presentes o prefeito de Campinas, Dário Saadi; o vereador Luiz Henrique 

Cirilo, representando a Câmara Municipal,  o juiz diretor do Fórum de Campinas, 

Luis Antonio Alves Torrano; o desembargador do TJSP, Alexandre Carvalho e Silva 

de Almeida; e o  desembargador Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani – 

representando a presidente do TRT-15ª Região.

A abertura da solenidade contou com uma apresentação musical de Gabriel de 

12 anos, acompanhado pelo pai, Rafael Cheib, ao violão, com um repertório de 

canções em inglês e músicas brasileiras. A dupla emocionou o público presente.   

Marcando o início do ato solene, a presidente da OAB SP, Patrícia Vanzolini, 

conduziu o rito de posse nos termos da Lei Federal nº 8.906, de 4 de julho de 1994, e 

no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil. Coube à presidente Luciana Freitas a leitura do compromisso de “manter e 

defender os princípios e finalidades da OAB, exercer com dedicação e ética as 

atribuições que lhes são delegadas e pugnar pela dignidade, independência, 

prerrogativas e valorização da Advocacia”.

Dando seguimento à solenidade, foi passada a palavra às autoridades da mesa. 

O prefeito Dário Saadi desejou sucesso à nova diretoria. “Tenho certeza de que a 

advocacia de Campinas estará muito bem representada. Precisamos de uma OAB 

forte, a OAB tem papel fundamental na defesa da democracia, do estado 

democrático, e quero desejar à diretoria OAB Campinas muito sucesso.  O vereador 

Luiz Henrique Cirilo também parabenizou a nova diretoria “Desejo um triênio 

profícuo e que todas as demais instituições constituídas saibam a força da 

advocacia”.

O presidente da OABPrev, Daniel Blikstein, e ex-presidente da Subseção de 

Campinas nas últimas três gestões, em seu discurso, enalteceu o trabalho da 

presidente Luciana Freitas. “Nesses seis anos que esteve como vice-presidente, 

liderou projetos fundamentais para a nossa advocacia, de valorização da advocacia, 

de capacitação e  melhoria da infraestrutura, e está preparada para liderar a OAB 

Campinas nesse próximo triênio. A força de trabalho dela é incansável e por conta 

do seu histórico como professora universitária, advogada atuante, e gestora da 

Subseção, ela reúne todas as características e elementos necessários para dar a 

visão de futuro que a nossa Subseção precisa para os próximos três anos”.

Gabriel e Rafael Cheib, pai e filho, na apresentação musical da solenidade
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Gestão 2022/2024

Novos projetos vão 
ampliar o atendimento 

à classe

A presidente Luciana Freitas, ao ocupar o púlpito na solenidade de posse,  agradeceu a presença da 

diretoria da Secional, dos gestores de Subseções, conselheiros, presidentes e membros das Comissões 

da Subseção, e demais pessoas presentes à cerimônia. Em seu discurso, falou sobre os planos da 

diretoria para ampliar o atendimento à classe e oferecer mais infraestrutura em serviços.  

“Somos sempre instigados a pensar na situação atual e a preocupação com ferramentas para 

desenvolvermos a nossa atividade é sempre importante. A preocupação com a infraestrutura e serviços 

sempre foi constante, desde quando estive como vice-presidente e que continuará agora”, destacou a 

presidente ao anunciar o início de obras, na Casa da Advocacia, que receberá salas do Escritório 

Compartilhado, um projeto pioneiro que já funciona na sede Central.

Além do Escritório Compartilhado, anunciou outras iniciativas para a advocacia com obras para 

melhoria e criação dos pontos de apoio externos aos advogados no CDP Campinas e CPP Ataliba 

Nogueira. “As obras também serão iniciadas neste ano, a reserva do espaço já aconteceu e agora 

reformas e adequações trarão mais benefício e suporte para a Advocacia que poderá peticionar até 

mesmo no local”.

A presidente também destacou o trabalho realizado nesse início de gestão. “Acabamos de 

assumir a presidência e já temos 400 horas dedicadas a eventos, reuniões, reestruturação das 

atividades e atendimento da entidade, formação das comissões, estruturação de grupos de trabalho 

e já vislumbramos novos canais de comunicação, que anunciaremos nos próximos meses, para 

deixar ainda mais rápido o atendimento ou até mesmo o auto-atendimento para as necessidades 

do dia a dia dos profissionais”, pontuou. 

OBRAS E INFRAESTRUTURA

Casa da Advocacia

- Escritório Compartilhado (salas de reunião e de atendimento a clientes)

-Áreas de convivência

Salas de Apoio

- CDP Campinas

- CPP Ataliba

Mobilidade

- Vagas de estacionamento para a Advocacia no Fórum Trabalhista

- Manutenção do transporte gratuito entre os fóruns

Capacitação / ESA Campinas

- Novos cursos de Extensão presenciais e online

- Novas turmas de cursos de pós-graduação ( já aprovadas pelo Conselho Estadual de Educação)

Comissões Temáticas

- Novas Comissões Temáticas, atingindo a marca de 70 Comissões 

- 1.500 integrantes em fase de nomeação

Projetos
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Gestão 2022/2024
Diretores 
são diplomados  
Após o discurso, a presidente da OAB SP, Patrícia 

Vanzolini, juntamente com a presidente Luciana Freitas, 

entregaram ao vice-presidente, Paulo Braga, e aos 

diretores Cláudio Vieira, André Amin Teixeira Pinto, e 

Stella Serafini, os respectivos diplomas.

Pela CAASP, a presidente Adriana Galvão Moura Abílio, 

parabenizou a advocacia de  Campinas. “A CAASP estará 

aberta para essa advocacia que é pujante e que 

representa o estado de São Paulo, principalmente o 

interior, com maestria e que possamos, juntos, construir 

uma OAB mais forte, uma nova OAB que tenha na sua 

essência o respeito à advocacia”.

O encerramento da solenidade coube à presidente da 

OAB SP, Patrícia Vanzolini, que destacou a importância da 

mulher nas diretorias da Secional, da Subseção e da 

CAASP, e os desafios frente ao momento atual do país. “É 

uma honra presidir a Secional acompanhada da  

presidente aqui em Campinas, é um momento histórico.  

Vamos corresponder e mostrar que as mulheres não 

apenas são capazes de gerir, mas de gerir em momentos 

de crise, em que são necessárias ações firmes e 

corajosas”, ressaltando que os projetos de Campinas 

podem ser replicados em outras regiões do Estado. 

“Vamos colocar  a OAB no século 21, em conexão com a 

advocacia, replicar e  aprender com Campinas, replicar no 

estado o que Campinas tem feito de bom”, pontuou.

Durante a solenidade foram nominadas a presença de 

várias autoridades e representantes da advocacia. 

Compareceram ao evento vários juízes da Justiça 

Estadual, da Justiça Trabalhista e da Justiça Federal, 

delegados das Polícias Federal e Civil, bem como 

representantes da Polícia Militar e Exército, além de 

coordenadores e diretores de Faculdades de Direito de 

Campinas. Entre os conselheiros estaduais, estiveram 

presentes Fernando Figueiredo, Haroldo Cardella, 

Leopoldo Luis Lima Oliveira, Thais Cremasco, Daliana 

Cristina Dias Leite Keleti, Lucimara Ferreira de Sousa, 

Leandro Affonso Tomazi e Erazê Sutti. Pela CAASP 

também esteve presente à cerimônia a diretora Vilma 

Muniz de Farias.

Foram registradas as presença de presidentes e membros 

da maioria das 70 Comissões Temáticas da Subseção de 

Campinas.  Part ic iparam também os seguintes 

presidentes de Subseções: Andréa Tartuce  (Subseção de 

Santo André), Luis Leite de Camargo (Hortolândia), 

Vanessa de Oliveira Missiano (Francisco Morato), Thiago 

Massicano (Tatuapé),  Ana Elisa Moretti Pilares (Pedreira), 

Antonio Ricardo da Silva Barbosa (Vinhedo),  Maria do 

Carmo Abrucezi (Jaguariúna),  Luciane Bonelli Pasqua 

(Mogi Guaçu), Dauro Machado (Paulínia),  Paulo Roberto 

da Silva (Sumaré),  Vanessa Turolla Alves Cardoso ( 

Amparo).

O prefeito de Campinas, 

Dário Saadi, esteve 

entre as autoridades que 

acompanharam 

a solenidade

Cerimônia 

teve a presença 

do diretor do Fórum, 

Luiz Antonio 

Alves Torrano
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Sociedade em Debate

Fórum Permanente de Discussão sobre Violações 
dos Direitos das Mulheres planeja campanhas

Lançado em março, no Dia Internacional da Mulher, o Fórum Permanente de 

Discussão sobre Violações dos Direitos das Mulheres, - batizado como “Fórum 

Eunice de Souza” -  vem se consolidando por meio de encontros que trazem ao 

debate casos reais registrados no país. Com a participação de advogadas e também 

de advogados, o projeto liderado pela Comissão da Mulher Advogada terá novas 

ações, além do campo da discussão, com a realização de campanhas de 

conscientização junto à sociedade. 

O Fórum foi uma iniciativa da diretoria da OAB Campinas e da Comissão da 

Mulher Advogada, somada à parceria das Comissões de Combate à Violência 

Contra a Mulher e de Direitos Humanos, e criado como desdobramento do impacto 

causado a partir das falas do então deputado Estadual Arthur do Val, sobre as 

mulheres ucranianas, e que repercutiram na mídia do Brasil e no noticiário 

internacional. O objetivo é discutir aspectos comportamentais e no campo jurídico, 

fomentar a reflexão e contribuir para uma mudança positiva na sociedade.

O projeto foi formatado por meio de encontros, realizados mensalmente na 

Casa da Advocacia, com temas para discussão baseados em casos reais. O 1º 

encontro, em abril, foi sobre “Violações dos corpos femininos”, trazendo a debate o 

caso do ex-deputado Arthur do Val e a denúncia de abusos sexuais praticados por 

um terapeuta holístico em Campinas, noticiado na imprensa local. 

Em maio, o 2º encontro tratou do tema - “Discriminação e violência de gênero 

nas relações de trabalho”, tendo como caso principal a agressão sofrida pela 

árbitra-assistente Marcielly Motta, que levou uma cabeçada do técnico do 

Desportivo Ferroviária, durante uma partida do campeonato estadual de futebol 

do Espírito Santo; além de uma pesquisa sobre o número de mulheres que sofre 

assédio sexual no ambiente de trabalho. 

Com base nos encontros realizados no primeiro semestre, a presidente da 

Comissão da Mulher Advogada, Jaqueline Gachet de Oliveira, faz uma análise 

positiva do projeto. Segundo ela o formato dos encontros, com uma curta 

apresentação dos casos, seguido da participação das pessoas com análises e 

opiniões, é bem dinâmico e tem agradado aos participantes. “As pessoas 

participam, podem trocar ideias. Tivemos muitos feedbacks positivos, inclusive 

recebemos vários pedidos de advogadas e advogados para ingressar na 

Comissão”, contou.   

Logo no primeiro encontro, surgiram as primeiras ideias para o 

desenvolvimento de campanhas de conscientização voltadas à advocacia e 

Também à sociedade. A ideia é montar campanhas, com distribuição de material 

impresso sobre condutas que podem ser consideradas violações aos direitos das 

mulheres, com temas sobre assédio sexual, assédio moral e discriminação de 

gênero. 

Também serão planejadas campanhas em escolas, faculdades, e grandes 

empresas sobre a objetificação dos corpos femininos. A advogada Jaqueline 

Gachet explica que serão firmadas parcerias com outras comissões para o 

desenvolvimento dessas ações. Outra ideia é levar uma campanha para a 

população carcerária sobre temas relacionados à violência de gênero.

Homenagem
No lançamento do Fórum, a 

presidente Luciana Freitas 

h o m e n a g e o u  u m a  d a s 

funcionárias mais antigas da 

Subseção, batizando o projeto 

de “Fórum Permanente de 

Discussão sobre Violações dos 

Direitos das Mulheres Eunice de 

Souza”. Na ocasião, destacou 

que “a funcionária Eunice de 

Souza é um exemplo de várias 

lutas vivenciadas, experiências 

em que participou e participa da 

OAB como co laboradora , 

a c o m p a n h a n d o  a s 

transformações da nossa  profissão por diversas gerações”. A homenagem 

estendeu-se ao 1º encontro, com a presença da funcionária Eunice que 

recebeu um ramalhete de flores, entregue pela presidente e pela vice-

presidente da Comissão, respectivamente as advogadas Jaqueline Gachet e 

Franciele Gurgel.

Conhecimento Instaladas novas 
Comissões Temáticas 

Diante da necessidade constante de atualização e troca de conhecimento e 

experiências profissionais, aliada ao surgimento de novos campos do Direito, a 

diretoria da Subseção instalou novas Comissões Temáticas na estrutura da 

Subseção. A iniciativa visa propiciar o estudo em áreas específicas de atuação da 

advocacia e propiciar, por meio de palestras e eventos jurídicos, a capacitação dos 

profissionais, bem como de estagiárias(os) e estudantes de Direito.       

Nestes primeiros meses do ano foram criadas e instaladas sete novas Comissões - 

OAB vai à Faculdade, da Advocacia Pública Municipal, de Combate à Violência contra 

a Mulher, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Contratual, e Direitos da Mídia 

-, sendo nomeados pela presidência da Subseção os seus presidentes e vice-

presidentes. 

Entre as novas Comissões algumas terão uma atuação externa, a exemplo da OAB 

vai à Faculdade que tem como proposta levar conhecimento aos acadêmicos de 

Direito sobre a profissão, incluindo temas como ética, prerrogativas e atuação da 

advogada e do advogado em suas diversas áreas, além de questões relevantes da 

entidade, o papel da OAB, sua estrutura e atuação em defesa da classe.

A Comissão de Direitos da Mídia também exercerá suas atividades de forma 

multidisciplinar, envolvendo profissionais de outras áreas.  Com foco nos direitos 

do campo da comunicação e das empresas do setor, o grupo promoverá 

discussões de temas do dia a dia das mídias tradicionais e digitais, como a 

liberdade de imprensa, os limites da publicidade e a necessidade ou não da 

regulamentação das redes sociais, por exemplo.

“A advocacia da atualidade busca, cada vez mais, o conhecimento e a 

especialização para o atendimento ao cliente, e a nossa entidade, por meio das 

Comissões Temáticas, também tem como foco levar capacitação aos profissionais e 

fomentar o debate de temas atuais nas diversas áreas do Direito”, aponta a 

presidente da OAB Campinas, Luciana Freitas.

• OAB vai à Faculdade 

Presidente: Nivea da Costa Silva

Vice-presidente: Luiz Carlos de Souza Auricchio

• Advocacia Pública Municipal

Presidente

Márcio Vinicius Jaworski de Lima

Vice-presidente: Isabella Vieira do Nascimento

• Combate à Violência contra a Mulher 

Presidente: Fabia Cristina de Almeida Bigarani

Vice-presidente: Silvia Helena Melges

• Direito Administrativo

Presidente: Leonardo Henrique de Angelis

Vice-presidente: Paulo Cesar da Silva Braga

• Direito Penal

Presidente: Carolina Lourenço Defilippi Gonçalves

Vice-presidente: Luanna Karolina Botecchia Lance

• Direito Contratual

Presidente: Paulo Augusto Rolim de Moura

Vice-presidente: Rodrigo Nunes do Amaral

• Direitos da Mídia

Presidente: Eric Olavo Bueno da Rocha e Silva

Vice-Presidente: Paula Campanine Barbieri

A estrutura da Subseção conta com 70 Comissões Temáticas abertas à participação de todos os 

interessados, sendo que as advogadas e advogados inscritos em Campinas podem ingressar como 

membros efetivos; profissionais de outros municípios/Subseções da região também podem participar como 

Membros Efetivos Regionais. Advogadas e advogados inscritos em outros Estados podem fazer parte da 

Comissão como Membros Correspondentes e bacharéis e estudantes de Direito são inscritos como 

membros Colaboradores. Para fazer parte das Comissões basta acessar o site da OAB Campinas, no 

ícone “Comissões” e preencher o formulário disponibilizado na página.



Inovação

Tecnologia acelera 
atividades e eventos da Subseção

As mesmas ferramentas tecnológicas que transformaram o cotidiano das 

pessoas durante a pandemia, tanto na vida pessoal como profissional, estão 

servindo, no cenário pós-pandemia, para ampliar muitas atividades relacionadas ao 

ensino e ao conhecimento. No âmbito da OAB Campinas, a inovação, por meio da 

tecnologia, trouxe não somente o aumento das atividades, como também da 

participação de advogadas e advogados nos eventos de capacitação como 

também nas reuniões e debates realizados pelas Comissões Temáticas.

As palestras e reuniões que antes da pandemia eram realizados exclusivamente 

de forma presencial nos diversos espaços da Casa da Advocacia, agora ganharam 

novas modalidades. Com a instalação de câmeras e equipamentos para 

transmissão em tempo real nos três auditórios da sede, a Subseção passou a 

oferecer condições para que as atividades organizadas pelas Comissões Temáticas 

possam acontecer de forma presencial ou virtual ou em ambos os ambientes, ou 

seja, no formato híbrido, o que vem possibilitando a participação de profissionais 

não só de Campinas, mas de outras regiões.  

As reuniões internas das Comissões, por exemplo, têm sido realizadas, com 

frequência, de forma virtual, com uma maior participação dos seus membros, uma 

vez que em razão de compromissos profissionais, nem sempre todos os integrantes 

têm como deslocar-se até a Casa da Advocacia. A presidente da Comissão de 

Direito Civil, Mariana Baroni, atesta que as reuniões on-line, na pandemia, tiveram 

um aumento significativo da presença dos membros nas reuniões ordinárias. No 

entanto, ela considera importante o contato presencial e optou por intercalar o 

formato das reuniões, com um encontro virtual e outro presencial. “É importante o 

diálogo e a participação no modo presencial, o contato direto entre os membros, 

bem como a presença das advogadas e advogados na nossa sede, a Casa da 

Advocacia de Campinas”, pontuou.   

Capacitação

No campo das atividades de capacitação, as novas opções de formato das 

atividades aceleraram a organização de palestras e debates. Entre fevereiro e julho 

foram realizadas 85 palestras e reunião abertas, sendo 60 na modalidade virtual, 19 

de forma presencial e seis no formato híbrido. 

A Comissão de Direito da Saúde foi uma das que realizou um evento no formato 

híbrido. No dia 4 de maio, advogados (as) e médicos (as) participaram do debate 

sobre “A Proteção da Autodeterminação, os Direitos Humanos e a ADPF 618” que 

abordou a legislação e os aspectos científicos e jurídicos sobre os direitos dos 

pacientes, incluindo aspectos religiosos relacionados a procedimentos como a 

transfusão de sangue.   

Segundo o presidente da Comissão de Direito da Saúde, Idalvo Camargo de 

Matos Filho, a opção pelo híbrido foi para que mais pessoas pudessem ter o 

conhecimento do que seria discutido. “Essa discussão pode chegar a outras 

pessoas, permite que profissionais, tanto da advocacia, como os que atuam na 

medicina, possam ter contato com o conteúdo dos palestrantes. A experiência que 

tivemos foi muito positiva e acredito que o formato híbrido veio para ficar”, 

pontuou o advogado Idalvo Matos.

ESA Campinas lança pós-graduação Ensino Jurídico

9

A Escola Superior de Advocacia (ESA) de Campinas – 3ª Subseção está com matrículas 

abertas para a 2ª turma do Curso de Especialização em Direito Penal, Processual Penal e 

Criminologia (com Capacitação para docência do Ensino Superior). O curso terá início 

no dia 2 de setembro, com aulas quinzenais, às sextas-feiras das 18h às 22h e sábados das 8h  

às 13h, na Casa da Advocacia de Campinas.

A carga horária total do curso é de 450 horas, sendo 375 horas presenciais e 75 horas de 

Atividades Complementares. O Conteúdo Programático conta com sete módulos:  

Aspectos Gerais do Direito Penal, Leis Penais Especiais, Direito Processual Penal, 

Criminologia, Tribunal do Júri, Metodologia e Didática do Ensino Superior e Atividades 

Complementares.

Os coordenadores são os professores Alexandre Sanches Cunha, Mestre em Filosofia, 

Especialista em Direito Penal e em Direitos Humanos; e Laerte Idalino Marzagão Júnior, 

Mestre em Direito Penal, Especialista em Direito Penal e em Polícia Judiciária e Sistema de 

Justiça Criminal.

O investimento é de R$350,00(trezentos e cinquenta reais) no ato da matrícula + 24 

parcelas de R$350,00 mensais. As vagas são limitadas.

Cursos de Extensão

No primeiro semestre deste ano a ESA Campinas lançou nove cursos de extensão, sendo 

que sete deles, na modalidade on-line, já foram finalizados e atenderam cerca de 400 

alunos. Os cursos  na modalidade presencial foram retomados em junho,  pós-pandemia. 

Já os cursos de pós-graduação em andamento estão ocorrendo em formato híbrido, 

sendo que parte dos alunos participa presencialmente no auditório e a outra parte da turma 

acompanha on-line. “Os alunos assistem a aula em tempo real e interagem diretamente 

com o professor e com os demais alunos, como se estivessem em sala de aula”, destacou a 

coordenadora da ESA Campinas, Mariana Baroni.

Os cursos disponibilizados pela ESA Campinas estão listados no site: 

https://campinas.esaoabsp.edu.br/Cursos Núcleo ESA Campinas - Casa da Advocacia (2º 

andar) F. (19) 3734-1177 – Contato WhatsApp (19) 9 9488-4336 e-mail: 

campinas@esa.oabsp.org.br - https://campinas.esaoabsp.edu.br/Cursos

Mariana Baroni (dir.) ‘‘participação do modo presencial é importante’’.

Matos Filho (esq.) 

‘‘formato híbrido 

veio para ficar’’.
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Ponto de Vista

A situação vivenciada pelas empresas e 

trabalhadores durante a pandemia, com o 

home office em grande parte dos setores 

da economia para que as atividades 

laborais tivessem continuidade no período 

mais crítico da contaminação, acabou 

sendo incorporada em  várias empresas. A 

redução de custos operacionais e a análise 

de desempenho de funcionários fizeram 

com que empresas mantivessem o 

teletrabalho pós-pandemia, tornando 

necessária a normatização da prática pela 

legislação. 

Neste sentido o governo federal 

editou, em março, a Medida Provisória 

1.108/22 para regulamentar o teletrabalho, 

cujo texto tramita no Congresso e ainda 

poderá sofrer alterações. Entre os 

principais pontos da MP estão a anotação da modalidade de teletrabalho ou 

trabalho remoto no contrato individual de trabalho; a possibilidade da modalidade 

híbrida, com prevalência do trabalho presencial sobre as demais modalidades; 

teletrabalho por jornada ou por produção; pagamento de horas extras no caso de 

contratação por jornada; e aplicação do teletrabalho para estagiários e aprendizes. 

Na visão do advogado trabalhista Lucas Comodo, embora ainda precise ser 

convertida em lei, a MP é interessante em alguns pontos, mas traz aspectos que 

precisam ser melhor analisados. “É interessante quanto à figura do funcionário 

híbrido que vai trazer uma maior flexibilidade tanto para o empregado como o 

empregador; antes ou era presencial ou remoto”, opina o advogado. 

Por outro lado, Comodo considera alguns “elos enfraquecidos na MP”, a 

exemplo da autorização do teletrabalho para aprendizes e estagiários. “É 

justamente no dia a dia do jovem profissional, ao lado do seu líder na empresa, na 

rotina de trabalho que acontece o aprendizado”, pondera o advogado. Para ele, o 

acompanhamento presencial na rotina da empresa é fundamental para o 

conhecimento profissional na fase de estágio, incluindo carreiras comoa advocacia. 

“Para a capacitação do jovem advogado, eu vejo que o estágio de qualidade faz a 

total diferença na vida desse individuo”, afirma. 

O advogado Fábio Luciano Barbosa, vice-presidente da Comissão de Direito do 

Judiciário
Campinas terá duas Varas Regionais Empresariais e de 

Conflitos Relacionados à Arbitragem

Trabalho da OAB Campinas, também considera 

que há vantagens e desvantagens quanto ao 

teletrabalho e aponta lacunas na MP 1.108/22. 

“O teletrabalho possui vantagens, como a 

flexibilização de horário, economia para o 

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

des locamento.  Porém, também possui 

desvantagens, em especial às questões 

relacionadas à saúde do trabalhador e o próprio 

direito à desconexão, que não foram tratados na 

MP”, avalia. Ele aponta questões importantes 

quanto à saúde ocupacional como a ergonomia 

no home-office.   

Na esfera do Direito Trabalhista, outro tema 

recente pós-pandemia, e que impacta a relação 

empresa x trabalhador, é a ultratividade de 

acordos e convenções coletivas. No final de maio 

o STF considerou inconstitucionais a Súmula 277 

do Tribunal Superior do Trabalho e as decisões judiciais que reconhecem o 

princípio da ultratividade de acordos e convenções coletivas. Na prática, a partir de 

agora, ao final da vigência do acordo ou convenção coletiva, as normas pactuadas 

perdem sua validade e não podem ser prolongadas até uma nova negociação, 

passando a valer os normativos previstos na CLT.

Para o advogado Lucas Conodo, a ultratividade é uma situação delicada, onde 

se faz necessário analisar todos os ângulos, do ponto de vista financeiro, do caráter 

alimentar pela ótica do empregado, e a saúde da empresa pelo lado do 

empregador. A continuidade das obrigações dos acordos e convenções coletivas 

após seu vencimento era mais benéfica ao trabalhador, mas considerando que as 

negociações de novos acordos podem demorar meses, o impacto, diante da crise 

atual, é negativo para a empresa. “Essas mudanças nas leis trabalhistas acabam 

impactando ambos os lados”, destacou.

Na análise do advogado Fábio Barbosa, a decisão que trata da ultratividade é 

prejudicial ao trabalho e afeta direitos adquiridos nas convenções ou acordos 

coletivos. “Eu divirjo da decisão do STF, já que no meu entendimento a 

interpretação da Súmula resguarda o trabalhador. Permitir a suspensão de direitos 

anteriormente acordados, em intervalo de vazio normativo, poderá trazer prejuízos 

ao trabalhador”, destaca.

O Fórum de Campinas abrigará a 1ª e 2ª Varas 

Regionais Empresariais e de Conflitos Relacionados à 

Arbitragem. A criação das Varas ocorreu em sessão 

do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, realizada no início de junho, seguida da edição 

da Resolução 868/22. As duas Varas serão 

responsáveis pelas ações oriundas das comarcas da 

4ª e 10ª Regiões Administrativas Judiciárias (RAJ), 

relacionadas à falência, recuperação judicial e 

extrajudicial e ações por crime falimentar.

De acordo com a Resolução, as novas Varas terão 

competência para as ações principais, acessórias e 

conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (art. 

966 a 1.195) e na Lei nº 6.404/1976 (sociedades anônimas), bem como a 

propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei nº 

9.279/1996, a franquia (Lei nº 8.955/1994), as falências, recuperações judiciais e 

extrajudiciais, principais, acessórios e seus incidentes, disciplinados pela Lei nº 

11.101/2005, incluídas as ações penais (artigo 15 da Lei Estadual nº 3.947/83), assim 

como as ações decorrentes da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/1996), e, ainda, para 

as ações principais, acessórias e conexas relativas à matéria prevista nos artigos 13 a 

24 da Lei nº 14.193/2021.

A criação das duas Varas traz uma novidade na estrutura do Judiciário paulista, 

considerando que Campinas sediará duas Varas que ao mesmo tempo atenderão 

os municípios da 4ª RAJ (Campinas) e da 10ª RAJ (Sorocaba). O objetivo é atender 

de forma plena as duas regiões, considerando que a demanda processual na região 

de Campinas é maior que a capacidade para uma única Vara e a região de Sorocaba 

não tem movimentação suficiente para uma Vara.   

Na avaliação do advogado Wagner José Penereiro Armani, presidente da Comissão 

de Direito Empresarial, as novas varas são de extrema importância para os 

profissionais da advocacia que atuam na área.  “Com a criação das Varas Regionais 

Empresariais e de Conflitos Relacionados à Arbitragem teremos decisões mais 

céleres e técnicas relacionadas ao Direito Empresarial. Essa área do Direito, tão 

importante para o mercado e a sociedade de consumo, merece maior atenção do 

Poder Judiciário diante suas peculiaridades”, opinou. 

“Portanto, devemos aplaudir de pé a iniciativa conjunta do Poder Judiciário e da 

OAB Campinas que, na vanguarda dos demais Estados, trouxeram maior segurança 

jurídica aos jurisdicionados”, acrescentou Wagner Armani. De acordo com 

informação recebida pela diretoria da OAB Campinas, durante visita à presidência 

do TJSP, a previsão é que a efetiva instalação das Varas ocorra até o início do ano 

que vem.

Mudanças na 
legislação trabalhista pós-pandemia

Wagner José Penereiro Armani

Lucas ComodoFábio Luciano Barbosa
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Esporte

Equipe de Campinas participa de mais uma 
edição da Copa Estadual OABSP/CAASP

A Copa Estadual OABSP/CAASP voltou a ser realizada em 2022, depois de ficar 

suspensa nos últimos dois anos em função da pandemia. Neste ano o campeonato 

conta com a participação de 34 equipes, sendo que parte delas reúne atletas de 

subseções de municípios da mesma região. A primeira rodada teve início no dia 30 

de abril, data em que a equipe da OAB Campinas – que tradicionalmente participa 

de todos os certames - voltou a pisar nos gramados. 

Na 1ª fase o time campineiro disputou pelo grupo A com as equipes das 

Subseções de Piracicaba/ Limeira, Americana/Nova Odessa/Santa Barbara D'Oeste 

e Sumaré/ Hortolândia/ Paulínia/Capivari.  A Subseção de Campinas somou quatro 

vitórias e um empate, classificando-se para a 2ª fase. Nessa etapa o time enfrentou 

as Subseções de Itu, Jundiaí e Americana, conquistando bons resultados que 

valeram a colocação para a fase seguinte. 

Na estreia pelas oitavas de final, com jogos marta-mata, o time venceu por 

goleada a equipe de Araraquara com placar de 0 x 9. O artilheiro do jogo foi o 

advogado Israel de Oliveira Correia que emplacou 5 gols. Com o desempenho nas 

últimas partidas, a expectativa dos atletas é passar para as quartas de final que, 

conforme a tabela do certame, terá início em setembro.     

Nesta edição da Copa Estadual, a equipe de Campinas, coordenada pela 

Comissão inicia projeto para 
incentivar práticas esportivas 
A Comissão de Esportes lançou uma pesquisa para o desenvolvimento de novas 

atividades esportivas para os advogados e também para as advogadas. São duas 

pesquisas que visam coletar informações sobre os esportes de maior preferência 

para que a Comissão possa organizar a prática de outras modalidades, tanto 

individuais como em equipe.  

De acordo com o advogado Carlos Henrique Volpe, presidente da Comissão, a 

primeira pesquisa tem como objetivo a modalidade de corrida e caminhada, tanto 

no masculino como feminino. A ideia, segundo ele, é conhecer a adesão da 

advocacia à modalidade, considerando que a Subseção já realizou duas edições da 

Corrida/Caminhada OAB Campinas. “A proposta é conhecer a adesão da advocacia, 

a preferência pela corrida ou caminhada, o tamanho do percurso e estruturar o 

evento dentro da expectativa dos atletas da nossa Subseção”, destacou Carlos 

Volpe. 

 Modalidades Femininas

O segundo projeto, que também terá como ponto de partida uma enquete, 

contempla a advocacia feminina, e visa implementar na OAB Campinas a prática 

esportiva voltada para as mulheres. A pesquisa, que será disponibilizada também 

em formulário, tem como premissa conhecer qual a modalidade esportiva de maior 

adesão entre as advogadas, tendo como opções iniciais o voleibol, corrida, futebol 

society, beach tênis, entre outros. 

A pesquisa também inclui a disponibilidade semanal para a realização de treinos 

e a disposição das atletas para a participação em torneios e campeonatos. “A 

CAASP abriu inscrição para times de futebol feminino para a realização de 

campeonato estadual e, conforme o resultado da pesquisa, será possível saber há 

número de atletas para a formação de um time da Subseção”, apontou. 

Os formulários da pesquisa estão disponíveis nos links abaixo e também podem 

ser acessados pelo site e redes sociais da OAB Campinas. 

Comissão de Esportes da Subseção que é 

presidida pelo advogado Carlos Henrique 

Volpe, reúne 30 atletas entre titulares e 

reservas:  Alexandre Nogueira de 

Camargo Satyro, Alexandre Rodrigues 

Pupo Nogueira, André Gomes Bertucci 

dos Santos (goleiro), André Luis de Souza, 

Caio Szczypior Maura, Carlos Eduardo da 

Silva, Carlos Guilherme Dobner Rodrigues 

Rocha, Carlos Henrique Volpe, Daniel Alfonso Larizzatti Subinas, Felipe Candiani  

Dórea Barbara, Fernando Endrigo Gatto, Guilherme Gomes Pereira, Henrique 

Estevan de Oliveira Fernandes, Israel de Oliveira Correia, Jorge Victor Valente Veiga, 

Leandro Henrique Vieira, Leonardo Giannaccini  Peruffo, Luã Ribeiro do Carmo,  

Luca Zaghiverri, Lucas Florentino Carlos, Marcos Otavio Carvalho e Silva, Marcos 

Vinicius Furquim Carraro, Mario Henrique Trigilio, Marwan Ramos da Silva, 

Matheus de Paula Carvalho, Paulo André Megiolaro, Paulo Cesar do Amaral 

Haddad, Roberto Monteiro Junqueira Lopes (goleiro) Tiago Barbosa Romano e Yan 

Ribeiro do Carmo, sob o comando do técnico André Reynol. 

Presidência 
(19) 99953-9711
Secretaria Geral 
(19) 3734-1218
Assistência Judiciária 
(19) 3734-1215
Comissões / Cursos e Palestras 
(19) 3734- 1213

Novos canais de 
atendimento à Advocacia  
Com o objetivo de facilitar o atendimento às advogadas, aos advogados e 

estagiárias e estagiários que necessitam de informações ou mesmo para 

esclarecimentos de dúvidas, a OAB Campinas disponibilizou o contato via 

whatsApp para os principais departamentos da Casa da Advocacia, ampliando os 

canais de atendimento. 

Para atendimento remoto, os profissionais também podem utilizar o serviço de 

e-mail dos departamentos ou ainda o formulário “fale conosco” disponibilizado no 

site, além dos ramais de atendimento telefônico. (Confira os telefones e e-mails na 

página 2)

As atividades da Subseção como cursos e palestras, comunicados e outras 

informações de interesse da classe são divulgadas diariamente nas mídias da OAB 

Campinas. Além do site, a Subseção possui páginas próprias no instagram e 

facebook e o canal do YouTube, onde são disponibilizadas várias palestras jurídicas 

realizadas pelas Comissões Temáticas. 

Acesso direto 



Vem aí!
Novos espaços para a Advocacia e grandes 

eventos de capacitação marcam o 2º semestre
Entre agosto e novembro a OAB Campinas terá uma série de atividades em prol 

da advocacia com a realização de eventos de capacitação de grande porte, e a 

instalação de novos espaços gratuitos para o exercício profissional. A retomada 

gradual do cotidiano presencial pós-pandemia, tanto na Casa da Advocacia como 

no Escritório Compartilhado e nas Salas da Ordem, possibilitou à diretoria da 

Subseção mapear as necessidades dos profissionais e planejar ações de gestão nas 

áreas do conhecimento e de infraestrutura para a classe. 

Entre os novos projetos de infraestrutura que já estão em fase de consolidação 

estão a nova Sala de Apoio para a Advocacia no Centro de Progressão Penitenciaria 

Professor Ataliba Nogueira e a reforma do Parlatório; a ampliação do Escritório 

Compartilhado no prédio central  da Subseção, com mais espaços equipados para 

reunião e audiências virtuais; e em breve a instalação de Sala de Audiência de 

Custódia no Deinter, em atendimento ao pedido encaminhado pela diretoria da 

OAB Campinas.

“Estamos trabalhando junto a vários órgãos para ampliar a rede de salas de 

apoio, visando a melhoria constante do atendimento dos profissionais e, com o 

mesmo objetivo, também vamos estruturar nos novos espaços nos prédios da 

Subseção, em especial no prédio central, onde as salas de Escritório Compartilhado 

têm auxiliado centenas de advogadas e advogados em suas rotinas”, destaca a 

presidente Luciana Freitas.           

Na área de capacitação, já estão programados seis congressos para o segundo 

semestre que versam sobre diferentes áreas do Direito e que visam aprofundar o 

conhecimento sobre questões jurídicas atuais e relevantes. Em setembro a agenda 

da Subseção traz os seguintes eventos: 2º Congresso de Direito Civil, o 7º 

Congresso de Direito Previdenciário, o 6º Congresso da Jovem Advocacia e o 4º 

Congresso de Direito Tributário. E neste ano, dois novos congressos foram 

incorporados ao calendário - o 1º Congresso da Mulher Advogada que ocorrerá 

em outubro e o 1º Congresso das Famílias e Sucessões marcado para novembro. 

 2º Congresso de Direito Civil

O Congresso de Direito Civil que teve sua primeira edição em formato virtual, 

em decorrência da pandemia, será realizado neste ano na modalidade híbrida, nos 

dias 1 e 2 de setembro. O tema central será “20 anos do Código Civil: avanços e 

perspectivas”, reunindo um conjunto de cinco painéis sobre Contratos, 

Responsabilidade Civil, Família, Sucessões e Direitos Reais, além das Conferências 

de Abertura e de Encerramento com importantes nomes do cenário jurídico 

nacional.  

O destaque desta edição está na abertura com a Conferência Magna que será 

protagonizada pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, tendo 

como tema “A construção interpretativa do Código Civil: novas tendências e 

desafios”. A ministra fará sua exposição, on-line, diretamente de Brasília, no dia 1º, 

às 19h.

De acordo com a programação o 2º Congresso de Direito Civil ocorrerá no dia 

1º (quinta-feira), das 19h às 21h30 e no dia 2 (sexta-feira), das 8h às 18h30. Por se 

tratar de formato híbrido, os profissionais e estudantes interessados poderão optar 

pela participação virtual ou presencial (auditório da Casa da Advocacia de 

Campinas), efetuando a inscrição prévia pelo site da Subseção.

7º Congresso de Direito Previdenciário

Com um histórico de seis anos 

consecutivos, o Congresso de Direito 

Previdenciário já está consolidado com um 

dos principais eventos da área e neste ano 

ocorre no dia 17 de setembro (sábado), das 

9h20 às 12h30, na modalidade virtual, com 

transmissão ao vivo. As inscrições estão 

abertas no site da OAB Campinas, na paina 

Cursos e Palestras. 

Conduzido pela Comissão de Direito da 

Seguridade Social, o congresso tratará de 

t e m a s  r e l e v a n t e s  c o m o  a 

Inconstitucionalidade da regra de calculo 

da aposentadoria por incapacidade 

previdenciária, Gestão do Juizado Especial 

Federal e os processos previdenciários, Limbo Jurídico, Aposentadoria Especial na 

via administrativa, Contrato de honorários previdenciários e Provas para 

comprovação de atividade rural.

Para os respectivos temas, estão confirmados os palestrantes o advogado 

Marco Aurelio Serau Junior; o juiz 2ª Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de 

Campinas; Fernão Pompêo de Camargo; e as advogadas Daniele Domingos 

Monteiro, Bruna Correia Ortiz, Adriane Bramante de Castro Ladenthi e Jane Lucia 

Wilhelm Berwanger. 

6º Congresso da Jovem Advocacia

A ampla participação de jovens 

advogadas e advogados e estudantes de 

Direito contribuiu para a consolidação 

do já tradicional Congresso da Jovem 

Advocacia da OAB Campinas. Em sua 6ª 

edição, sob a condução da Comissão da 

Jovem Advocacia,  o evento está 

marcado para o dia 24 de setembro e 

contará com questões relevantes do 

Direito, com viés para os aspectos 

práticos que impactam na rotina dos 

jovens profissionais.  O evento é 

destinado não só para os jovens, mas 

também para todos os profissionais da 

Advocacia que queiram atualizar o conhecimento. A programação será divulgada 

em breve pelas redes sociais e pelo site da Subseção. 

1º Congresso da Mulher Advogada 

Dentro da programação de outubro, no dia 22 será realizado o 1º Congresso da 

Mulher Advogada, na modalidade presencial. O evento está em fase de preparação 

e terá temas tanto voltados às advogadas como as prerrogativas profissionais, e 

assuntos que envolvem a mulher de forma geral. O objetivo é capacitar as 

profissionais e ao mesmo tempo debater os direitos das mulheres como, por 

exemplo, os direitos sexuais reprodutivos, a mulher no mercado de trabalho, e 

direito das mulheres trans.O congresso será aberto para o público em geral. 

Ainda no semestre estão sendo organizados o 1º Congresso das Famílias e 

Sucessões, marcado para o dia 3 de novembro, e que contará com uma ampla 

agenda de temas da área. Em breve a Comissão de Direitos das Famílias e 

Sucessões, organizadora da atividade, divulgará a programação. Também está em 

fase de preparação o 4º Congresso de Direito Tributário que reunirá vários 

tributaristas e especialistas para debater questões atuais e temas sobre tributos 

municipais, estaduais e na esfera federal.  
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