


O Novo Jornal 12ª. Subseção OAB/SP continua com sua re-
formulação. Essa é a primeira versão digital que será coloca-
da em sistema flash para ser acessado pelo advogado pela internet. 
A comunicação de toda a subseção está sendo reformulada as-
sim como seu sistema de envio de emails. Toda notícia gerada, as-
sim como artigos e agenda de eventos serão divulgados pelo site, blog 
e redes sociais e depois compilados na versão digital que sairá todo mês. 
Nessa versão, um destaque especial para a notícia que beneficiou o jo-
vem advogado de toda Seccional, a pedido da Subseção foi extinguido o 
provimento que impedia o advogado com menos de cinco anos de inscri-
ção de Ordem, de poder participar de suas comissões e coordenadorias. 
O mês de março que se finda é considerado o mês Internacional da Mulher, 
várias ações da Comissão da Mulher advogada  no mês ganharam desta-
que. Um evento de muita emoção foi o organizado pela Comissão da Pes-

Editorial
soa com deficiência em comemoração ao Dia Internacional a Síndrome de 
Down. A palestra de peticionamento eletrônico, assim como a pesquisa de 
satisfação, ainda em fase incipiente, ganhou destaque por sua importân-
cia. A Seccional SP com a Comissão de Direito Digital, Internet e Tecno-
logia  e a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) 
organizaram o I Congresso Regional de Direito Eletrônico e Crimes de Alta 
Tecnologia, evento que reuniu mais de 300 participantes na Casa do Advo-
gado. Essa edição traz vários artigos interessantes como das Comissões de 
Convênio, de Direito Digital, Internet e Tecnologia, de Prerrogativas, dos 
Direito dos Animais, Comissão do Esporte, da Pessoa com Deficiência, de 
Gestão de Escritórios e Departamentos Jurídicos,  dos Direitos Humanos 
e a Comissão do Negro e Assuntos Antidiscriminatórios. Na seção de Ju-
risprudência há alguns recentes precedentes envolvendo honorários advo-
catícios advindos do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Boa leitura. 

Um novo momento 
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A minha satisfação nessa noite é imensa, para não 
dizer imensurável. Estou acometido, como dizia o 
poeta, pelo sentimento maior do mundo. A emo-
ção, que carrego nas trincheiras da advocacia, 
onde me encontrei, me apaixonei e qual faço a mi-
nha vida. É da e na advocacia que encontro meu 
conforto, meu embate diário e minha razão de es-
pírito. A minha luta e minha história estão aqui. 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASI, que orgulho lhe servir! 
A OAB, senhores, essa digna instituição de mais 
de 80 anos, tem origem secular, datada em 1843 
quando ainda éramos o Instituto dos Advogados 
do Brasil, que somente 87 anos depois veio a ser 
instituído como a Ordem dos Advogados.Uma ins-
tituição que esteve e está à frente das causas mais 
imprescindíveis a sociedade brasileira; uma insti-
tuição que sempre lutou pela justiça, pela paz e pela 
cidadania do nosso povo. Uma instituição onde a 
sociedade é acolhida pelos seus profissionais sob 
as vestes da dignidade de se fazer e ter seus direi-
tos garantidos. Somos indispensáveis, por defini-
ção constitucional, a boa administração da Justiça. 
Abusando da sinceridade, eu não pode-
ria estar em lugar melhor e na presen-
ça de pessoas melhores do que agora.  
Não posso prosseguir sem fazer menção ao indis-
pensável, imprescindível e prestigiado Judiciário. 
Reconheço o trabalho de todos para construção 
de um ideal de justiça. E que assim possamos se-
guir, minimizando as desigualdades que ainda são 
tamanhas para que as iniquidades não se sobres-
saiam pela morosidade da justiça brasileira. Pre-
cisamos trabalhar juntos, irmanados, Ordem, Po-
deres Constituídos e Sociedade Civil, visando o 
alcance de uma justiça mais rápida, pois uma justi-
ça lenta pune absurdamente seu cidadão. Um país 
com a justiça tardia é um país que açoita seu povo. 
De se registrar, infelizmente, uma ação atual do 
judiciário que nos causa desconforto. Trata-se 
do provimento que gerou a mudança do horá-
rio do atendimento dos advogados nos fóruns. 

Presidente Marcos da Costa, sabemos de sua luta 
nessa batalha. Não esmoreça. E conte com a 12ª. 
Subseção e com todo apoio necessário para que, 
nessa luta a favor da advocacia, a vitória seja nos-
sa e da sociedade civil. A mudança do horário de 
atendimento ao advogado no Forum Estadual Cí-
vel mostra-se um retrocesso. Vamos combatê-lo.
De se destacar, ainda, nesta fala, a questão das 
prerrogativas, que representa vida ao exercício 
da advocacia. Infelizmente, ainda pode ser perce-
bida a existência daquela autoridade – trata-se de 
minoria – que ainda pratica arbitrariedades que 
não passarão despercebidas aos olhos de nossa 
Instituição. Nada, mas nada mesmo, nenhum fato 
ou filigrana de injustiça contra as prerrogativas 
e direitos de nossa classe ficarão sem resposta. 
Senhor Presidente Marcos da Costa, tenho que lou-
var de público a reativação forte e consistente do 
Conselho Regional de Prerrogativas pela gestão da 
Secção da OAB/SP. Receba nossas congratulações. 
Para a advocacia jovem, nosso recado é particu-
lar. Vejo nos olhos de cada um a paixão de ad-
vogar. Já comentei e ratifico: nunca a percam. 
Até hoje a sinto no peito e ainda vibro o como e 
quanto ela me toca. Paixão essa que de forma atá-
vica fiz dois filhos – Vitor e Tiago- advogados e 
tenho por mim, que se for o desejo da minha pre-
ciosa filha de pouco mais de trinta dias – Marti-
na- ela também será uma advogada dedicada. 
Jovens advogados, saibam que eu os tenho como uma 
família e lhes digo com toda simplicidade: Respei-
tem a advocacia e tenham consciência de aproveitar 
o quanto ela pode lhes dar. Faço um convite dos mais 
verdadeiros que vocês possam ouvir. Frequentem 
essa sua Casa, a Casa do Advogado que é de todo 
advogado, pois é através do fortalecimento dessa 
casa que você, eu e todos nós seremos mais fortes. 
Quero falar também, Presidente Marcos da Costa, 
sobre nossa gestão UNIDA, de mãos dadas, que 
em tão pouco tempo já enfrentou e enfrenta tan-
tos desafios em defesa de nossa classe e de uma 
sociedade mais justa. Saiba senhor presidente e 

todos os presentes que testemunham esta cele-
bração que nossa gestão trabalha com afinco para 
fazer dessa Casa, dessa Subseção em consonância 
com a Secção de São Paulo, uma OAB mais de-
mocrática, coletiva e mais atuante junto aos an-
seios dos advogados. Assumo um compromisso 
público, que nunca encontrarão aqui espaço para 
meias palavras, nunca encontrarão aqui qualquer 
tipo de esmorecimento, nunca encontrarão aqui 
qualquer senão de fraqueza diante das demandas 
que se fizerem presentes em nossa caminhada. 
Para tanto, mais uma vez, saúdo a nossa dire-
toria e nosso grupo de gestão, que conta com 
mais de 100 colegas, que se faz de homens 
e mulheres abnegados advogados/as, numa 
vida dedicada à causa da advocacia. Esses va-
lorosos que compõem o dia-a-dia dessa ges-
tão, que são a sustentação do nosso coletivo.
Estamos a poucos dias do dia internacional da 
Mulher, e não poderia deixar de saudá-lo na pes-
soa de duas mulheres: a primeira, minha colega 
de diretoria Dra. Renata De Carlis Pereira, gran-
de batalhadora dos direitos da mulher advogada; 
a segunda, minha amada, minha companheira, 
meu amor, minha esposa, Bianca Pierri Stocco. 
Saúdo todas as mulheres aqui presentes e todas 
advogadas, que fazem da advocacia e porque não, 
desse mundo, um mundo mais generoso e melhor. 
Para encerrar, ainda como homenagem a jo-
vem advocacia, volto aos meus vinte e poucos 
anos, quando do meu ingresso na faculdade de 
direito da PUC de São Paulo, e hoje, caros co-
legas, amigos e advocacia, mesmo sendo um 
homem mais maduro, já sendo um pai orgu-
lhoso, mesmo sendo um esposo apaixonado, 
sou aquele mesmo jovem que começou nesta 
causa tão altiva que é advocacia há trinta anos.
Pois pela advocacia e para advocacia se pu-
desse resumir em poucas palavras o que sin-
to nesse exato instante, por ser antes de 
qualquer coisa, um advogado, seria: orgulho, de-
dicação e amor pela advocacia. Muito obrigado.

Discurso de Posse Carta do Presidente
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Conselho da OAB SP derruba restrição para 
o jovem advogado participar das comissões

No dia 18.02, o Conselho Sec-
cional da OAB SP aprovou por 
unanimidade, a proposta do pre-
sidente Marcos da Costa para 
modificar o Regimento Interno e 
extinguir a exigência do prazo de 
cinco anos, tanto quanto de ins-
crição nos quadros da Ordem e 
de efetivo exercício profissional 
para os advogados integrarem as 
comissões permanentes, temporá-
rias ou especiais da entidade. Pre-
sidente Marcos da Costa tomou a 
iniciativa após ouvir a diretoria 
da 12ª. Subseção da OAB/SP em 
visita ainda em janeiro deste ano.
“Na ocasião da visita do presi-
dente externamos essa preocupa-
ção. A advocacia mudou muito 
e é mais dinâmica a cada ano, e 
não há como se fazer uma gestão 
plural dentro da entidade sem a 
participação do jovem advogado, 
por isso, esse pedido foi uma das 
primeiras deliberações da nova 
diretoria”, falou à reportagem 
o Presidente Domingos Stocco. 
O relator em plenário, conse-
lheiro Fernando Castelo Branco, 
ressaltou que “não se pode es-
tipular, para as atividades téc-
nico-científicas, como verdade 

insofismável, que o tempo de ati-
vidade profissional esteja obriga-
toriamente vinculado à maior ou 
menor capacitação técnica. Ou 
seja, o advogado com dez anos de 
experiência não é, necessariamen-
te, mais habilitado do que aquele 
com metade do tempo de atuação”.
Castelo Branco citou em seu re-
latório a criação da Comissão 
dos Novos Advogados, idealizada 

Iniciativa da Subseção 
beneficia jovem advogado 
de todo o Estado

“Eu lembro quando ti-
vemos nossa primeira 
conversa e o presiden-
te Domingos me pas-
sou sua preocupação 
que naquele momento 

era minha...

pelo membro nato da OAB, Ru-
bens Approbato Machado,  quan-
do presidia o IASP, nos idos de 
1996 e que também foi implan-
tada na OAB SP, em 1998, junta-
mente com o também conselheiro 
nato, Luiz Flávio Borges D’Urso, 
que tantos frutos deram, atraindo 
grande número de jovens advoga-

“... sem razão, gerava a exclusão do jovem advogado, tudo aquilo que não queremos...”, Marcos daCosta
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Na ocasião da visita do presidente ex-
ternamos essa preocupação, a advoca-
cia mudou muito e é mais dinâmica a 
cada ano, e não há como se fazer uma 
gestão plural dentro da entidade sem 

a participação do jovem advogado, por 
isso, esse pedido foi uma das primeiras 

deliberações da nova diretoria

“
“

dos e revelando novas lideranças.
Segundo  Marcos da Costa, a efi-
cácia da mudança é imediata. “Os 
jovens advogados  trarão  um 
novo olhar para as questões mais 
importantes da advocacia. Hoje,  
mais de 33 mil inscritos têm me-
nos de 30 anos e muito deles ain-
da não possuem os cinco anos de 
exercício profissional para inte-
grar comissões. Ao afastá-los do 
trabalho da Ordem, penalizáva-
mos a advocacia e cidadania”, fi-
nalizou o presidente da OAB SP.
No dia da posse da diretoria, duran-
te o discurso do Presidente Marcos 
da Costa, ele ressaltou a iniciati-
va da diretoria da 12ª Subseção: 
“Eu lembro quando tivemos nossa 
primeira conversa e o presidente 

“ ...hoje,  mais de 33 
mil inscritos têm 
menos de 30 anos 

e muito deles ainda 
não possuem os cin-
co anos de exercício 

profissional...

Domingos me passou sua preocu-
pação que naquele momento era a 
minha, de que essa norma, foi fi-
cando dentro da OAB e, sem razão, 
gerava a exclusão do jovem advo-
gado, tudo aquilo que não quere-
mos, pois a Ordem trabalha para 
que todos os advogados, sem dis-
tinção a representem”, disse Costa. 

*Com a reportagem da OAB-SP

“ “
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COMAD e Diretoria fazem ação inédita nas 
comarcas da Subseção

As atividades do Mês Internacional 
da Mulher, promovidas pela Comis-
são da Mulher Advogada (COMAD) 
trouxeram resultados de integração 
e divulgação, animadores. O dia 08 
de Março, dia Internacional da Mu-
lher, foi marcado com a tradicional 
visita das coordenadoras e membros 
da COMAD e da diretoria da 12ª. 
Subseção da OAB/SP nos fóruns de 
Ribeirão Preto, onde foram distribu-
ídas rosas às advogadas. Na ocasião, 
foi também distribuído material grá-
fico específico às comemorações do 
mês. O conteúdo do material trouxe 
entrevista com os membros da co-
missão, no qual se falou da impor-
tância de manter ativos os trabalhos 
relacionados à mulher, assim como 
futuras ações; a coordenadora Moni-
ca Mayumi Okino Yoshikai falou do 
papel da comissão: “Há vários, mas 
em especial vejo o incentivo exten-
sivo na participação ativa da mulher 
junto à Ordem dos Advogados do 
Brasil e a integração desta comissão 
com as demais, assim como a par-
ticipação da mulher advogada nos 
demais espaços da sociedade civil”.
No material foram colocadas orien-
tações preventivas relacionadas à 
saúde da mulher e o convite para 

o evento ocorrido do dia 20.03; a 
Palestra, Direito de família, con-
temporâneo: Novos Rumos, Gran-
des Desafios, apresentada pela 
Advogada; Conselheira Secional, 
Vice-Presidente da Comissão de 
Direito de Família e Palestran-
te do Departamento de Cultura e 
Eventos da OAB SP, Kátia Boulos. 
A diretoria vem apoiando ativamen-
te o fortalecimento desta comissão. 

Comissão da 
Mulher promove 
ações no mês

“...Há vários, mas em 
especial vejo o in-
centivo extensivo na 
participação ativa da 
mulher junto à Or-
dem dos Advogados 
do Brasil e a inte-
gração desta comis-
são com as demais...

A Secretária adjunta Renata De 
Carlis Pereira, declarou: “A socie-
dade atual é composta pelo equilí-
brio entre mulheres e homens, por 
isso as decisões não podem mais 
sofrer revezes de desiquilíbrio nas 
relações de gênero. Uma demo-
cracia só se consolida com a par-

“...Trouxe uma integração ímpar entre os advogados e a Subseção,”, Giuliana Ghizellini Carrieri

“

“
São Simão Serrana

Serrana Cravinhos

Santa Rosa de Viterbo

Ribeirão Preto

Jardinópolis
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Palestra sobre Direito de Família reúne 
200 participantes na Casa do Advogado 

ticipação e representatividade de 
todos. A Comissão da Mulher da 
12ª. Subseção trabalha na busca 
desse ideal”. Já a coordenadora 
falou do papel institucional da co-
missão: “Nosso foco principal é 
a colega advogada, mas isso não 
impede até pelo papel institucio-

nal da Ordem, de buscar a inte-
gração com as mulheres da comu-
nidade em geral, defendendo seus 
direitos, buscando eliminar dis-
criminação de qualquer espécie”.

VISITA ÀS COMARCAS 
No dia 13.03, a Comissão da Mulher 
Advogada, representada por suas 
coordenadoras, Luciana Grandini 
Remolli e Monica Mayumi Okino 
Yoshikai, e membros da diretoria, a 
Secretária Adjunta Renata De Car-
lis Pereira e o Presidente Domingos 
Assad Stocco, formaram uma comi-

A sociedade atual é composta pelo 
equilíbrio entre mulheres e homens, 
por isso as decisões não podem mais 
sofrer revezes de desiquilíbrio nas re-
lações de gênero. Uma democracia só 
se consolida com a participação e re-

presentatividade de todos

“

“

“

“
Nosso foco principal 

são as colegas advogadas, 
mas isso não impede até 
pelo papel institucional da 
Ordem a busca pela inte-
gração com as mulheres 
da comunidade em geral 
defendendo seus direitos, 
buscando eliminar discri-
minação de qualquer espé-

tiva e visitaram todas as comarcas 
que integram nossa subseção, em 
homenagem à mulher advogada.
Nas visitas, foram entregues rosas 
para as advogadas e também para 
as funcionárias da Casa do Advo-
gado. A presença e participação 
de todas as advogadas e também 
dos advogados, foi surpreendente, 
e a receptividade foi positiva com 
a iniciativa inédita da COMAD e 
da nova diretoria. Durante a visi-
ta foram feitas reuniões de gestão 
com os advogados das comarcas, 
nos quais eles puderam expor suas 
críticas e sugestões à diretoria. 
Pensando na maior integração de 
toda subseção, foi criada a Comissão 
de Integração das Comarcas, para 
dar respaldo e voz ao advogado de 
todas as comarcas da 12ª. Subseção. 
As visitas começaram pela co-
marca de Santa Rosa de Viter-
bo por volta das 12 horas e os 
trabalhos seguiram-se para São 
Simão, Serrana, Cravinhos, até 
às 18 horas em Jardinópolis. 
“A visita da Diretoria e da Comis-
são da Mulher Advogada na Sub-
sede de Santa Rosa de Viterbo foi 
muito proveitosa, e trouxe uma 
integração ímpar entre os advoga-
dos e a Subseção, que podem con-
tar definitivamente com o apoio 
da atual gestão” disse  Giuliana 
Ghizellini Carrieri, advogada de 
cidade de Santa Rosa de Viterbo. 
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A GRANDE NOITE
No dia 20.03, promovido pela CO-
MAD, mais de 200 pessoas estive-
ram presentes no encerramento das 
atividades do Mês Internacional da 
Mulher, que aconteceu na Casa do 
Advogado. A noite contou com a bri-
lhante palestra, DIREITO DE FAMÍ-
LIA CONTEMPORÂNEO: NOVOS 
RUMOS, GRANDES DESAFIOS 
que teve como expositora a Advoga-
da; Conselheira Secional, Vice-Presi-
dente da Comissão de Direito de Fa-

mília e Palestrante do Departamento 
de Cultura e Eventos da OAB SP, 
Kátia Boulos. A palestra contou com 
os comentários da psicoterapeuta e 
especialista na orientação de pais, 
Lilian de Almeida e da também psi-
cóloga e jornalista, Mara Cabral. 
Foram tratados temas atuais do di-
reito de família, como alienação 
parental, guarda compartilhada; des-
taque para os temas que abordam 
a evolução da família como famí-
lia extensiva e relação poliafetiva.  

Visita aos Fóruns de Ribeirão Preto
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Peticionamento Eletrônico 
atrai advocacia

Palestras devem ocorrer mensal-
mente na Casa do Advogado

mailing semanal da 12ª. Subseção. 

OAB SP lança medi-
das de inserção digital 
Recentemente a Seccional SP lan-
çou dez medidas que buscam auxi-
liar inserção digital dos advogados:
 1. Redução do valor da certi-
ficação digital para advogados 
de R$ 115,00 para R$ 77,50.
2. Criação de força-tarefa com-
posta por advogados que irão 
percorrer o Estado, promovendo 
cursos práticos sobre processo di-
gital do TJ-SP e tirando dúvidas.
3. Disponibilização no site da 
OAB-SP de vídeo tutorial com um 

Organizada pela Comissão de Di-
reito Digital, Internet e Tecno-
logia (CDDIT ), no dia 05.03, às 
19h, na Casa do advogado, ocor-
reu a palestra “Peticionamento 
Eletrônico” com a exposição do 
advogado, Perito Especialista em 
Crimes Digitais, Dr. José Milagre.
A palestra faz parte de um ciclo 
de palestras que devem ocorrer 
mensalmente sobre o tema com 
a coordenação do Vice-Presiden-
te André Luiz Carrenho Géia e do 
Coordenador da Comissão de Di-
reito Digital, Izildo Souza. Mais 
informações sobre os eventos fu-
turos serão enviadas através do 

passo-a-passo do processo digital.
4. Diminuição dos custos da 
digitalização de documen-
tos de R$ 1 para R$ 0,15 nas 
Salas e Casas do Advogado.
5. Distribuição da cartilha de-
senvolvida pela OAB-SP so-
bre processo digital do TJ-SP.
6. Estudos para implanta-
ção do projeto “OAB  Sem Pa-
pel”, para adoção  do proces-
so digital em toda a Seccional.
7.  Ampliação dos pontos de for-
necimento de certificados digi-
tais na OAB-SP. Atualmente são 
seis na capital, 59 no interior e 
15 estão em fase de implantação.

8. Início da campanha de inclusão 
digital da OAB-SP, alertando a ad-
vocacia sobre a necessidade de estar 
preparada para o processo digital, 
que será implantado em várias co-
marcas do estado ao longo desse ano.
9. Implementação de Centrais Faci-
litadoras no Fórum Central da capi-
tal, juntamente com a Associação dos 
Advogados de São Paulo (AASP).
10. Ampliação do convênio com 
fabricantes, via Caixa de Assistên-
cia dos Advogados de São Paulo 
(Caasp), para aquisição de equi-
pamentos de informática com des-
conto. Com informações da As-
sessoria de Imprensa da OAB-SP.

André Géia Vice-Presidente Casa do advogado 

CDDIT promove 
pesquisa

Na busca de aperfeiçoamento dos 
trabalhos e visando proporcionar o 
melhor atendimento, com máxima 
eficiência possível, a Comissão de 
Direito Digital, Internet e Tecnolo-
gia (CDDIT ), elaborou uma pes-
quisa para avaliar o evento “Curso 
de Peticionamento Eletrônico”, mi-
nistrado pelo Dr. José Milagre no 
dia 05/03/2013 na Casa do Advo-
gado. “É uma maneira de podermos 
mensurar os anseios dos advoga-
dos em relação ao peticionamen-
to eletrônico, que começará ainda 
em 2013”, declarou Izildo Sou-
za, coordenador da CDD. Veja ao 
lado números parciais da pesquisa.

A Comissão de Direito Digital está 
implantando um sistema de coleta de 
dados através de pesquisa de satisfa-
ção. A intenção é, em pequeno espaço 
de tempo, aferir a qualidade dos even-
tos realizados, agilizando, amplian-
do e melhorando esse atendimento. 
Através da pesquisa o advogado par-
ticipante poderá qualificar o curso 
que participou e, futuramente, emitir 
opiniões para melhoria dos serviços. 
A qualificação do atendimento na 
12ª. Subseção é um objetivo da nova 
Diretoria. “Estamos ouvindo e co-
locando em pratica ações que me-
lhorem os serviços ao advogado. A 
pesquisa implantada pela CDDIT, 
vai de encontro com aquilo que es-
tamos determinados a fazer”, de-
clarou Presidente Domingos Stocco

Comissão prepara uso de 
pesquisas de satisfação
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I Congresso Regional de 
Direito Eletrônico e Crimes 
de Alta Tecnologia

abertura do evento

Evento reuniu mais de 300 participantes na 
Casa do Advogado 

Almeida, e o vice-presidente da 
Comissão e presidente do Conse-
lho de Tecnologia da Informação 
da Federação do Comércio/SP (FE-
COMERCIO), Renato Ópice Blum.
Segundo Sobral, “os crimes ci-
bernéticos têm preocupado toda 
a sociedade e a comunidade jurí-
dica em especial, e a escolha de 
Ribeirão Preto para sediar esse I 
congresso, fruto da parceria com 
a OAB, está na importância eco-
nômica, política e social da região 
no cenário nacional. Nos próximos 
meses realizaremos edições deste 

No dia 22 de março, a OAB SP em 
parceria com a Associação Nacio-
nal dos Delegados de Polícia Fe-
deral (ADPF) e apoio da Comissão 
de Direito Digital, Internet e Tec-
nologia (CDDIT ) da 12ª Subseção 
da OAB/SP, realizaram o I Con-
gresso Regional de Direito Eletrô-
nico e Crimes de Alta Tecnologia 
em Ribeirão Preto/SP. O evento 
foi realizado na sede da 12ª. Sub-
seção da OAB/SP e contou com a 
presença de renomados especia-
listas nacionais sobre a matéria.  
O evento discutiu crimes ciberné-
ticos, abordando temais atuais, re-
levantes e polêmicos, tais como a 
edição da Lei Carolina Dieckman 
(Lei 12.737/2012), a validade jurí-
dica das provas eletrônicas, as frau-
des no sistema financeiro e no co-
mércio eletrônico, e a privacidade 
e segurança em ambientes virtuais.
O evento contou com a presença 
de Delegados de Polícia Federal 
e Civil, advogados, peritos, pro-
motores, professores universi-
tários, juízes, entre outros, com 
mais de trezentos participantes. 
O presidente da ADPF, Marcos 
Leôncio Sousa Ribeiro, e o diretor 
de Prerrogativas da Associação e 
chefe do Serviço de Repressão a 
Crimes Cibernético da PF, Carlos 
Eduardo Miguel Sobral, estevive-
ram presentes. Além deles, compa-
receram o presidente da Subseção, 
Domingos Stocco, o presidente da 
Comissão de Direito Eletrônico e 
de Crimes de Alta Tecnologia da 
OAB-SP, Coriolano Camargo de 

evento em outras grandes cidades 
por todo o Brasil”. Para Coriolano 
de Almeida “será uma oportunida-
de de ouvir as ideias da comuni-
dade jurídica regional sobre temas 
tão complexos e contemporâneos”.
Izildo Souza, coordenador da CD-
DIT falou sobre a importância do 
evento:  “A tecnologia está a cada 
dia mais presente na vida dos ad-
vogados, e este evento mostrou que 
a advocacia de Ribeirão Preto está 
muito preocupada com estas ques-
tões, principalmente as relaciona-
das ao peticionamento eletrônico.”

““A tecnologia está a cada 
dia mais presente na vida 

dos advogados, e este evento 
mostrou que a advocacia de 
Ribeirão Preto está muito 

preocupada com estas ques-
tões...

“



Solenidade de Posse 
da nova diretoria da 
12ª. OAB/SP

Presidente Marcos da Costa e a Nova Diretoria 

Noite é marcada por emoção e cobrança de 
melhorias de trabalho junto ao Judiciário

todos nós seremos mais fortes”. 
O Presidente Domingos para-
benizou também a iniciativa do 
Presidente Marcos da Costa, pelo 
fortalecimento do Conselho Re-
gional de Prerrogativas e, também 
manifestou-se contras as autori-
dades que atentam contra às prer-
rogativas do advogado: “Embora 
minoria, ainda há a existência da 
autoridade coatora, mas saibam to-
dos estes coatores que desta sub-
seção ou em qualquer lugar deste 
país, a Ordem dos Advogados do 
Brasil, por sua história e pelos ho-

Na última sexta-feira, 01 de mar-
ço, aconteceu na Casa do Advoga-
do à solenidade de posse da atual 
diretoria (gestão 2013-2015) da 
12ª. Subseção da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB/SP). A 
noite contou com a ilustre presen-
ça do Presidente da OAB/SP Mar-
cos da Costa e da diretora da Caixa 
de Assistência dos Advogados de 
São Paulo (CAASP), Gisele Fleury 
Chamrmillot Germano de Lemos. 
Estiveram presentes à cerimônia 
mais de 200 advogados, diversos 
dirigentes de outros subseções no 
Estado e os conselheiros da OAB/
SP José Vasconcelos, Cid Veludo, 
Silvio Oranges e o ex-presiden-
te Ricardo Rui Giuntini; também 
presentes, o deputado federal Du-
arte Nogueira, o deputado estadual 
Welson Gasparini e Vera Zanetti, 
secretária municipal de assuntos 
jurídicos representando a prefeita 
Dárcy Vera; e diversas autoridades 
do judiciário de Ribeirão Preto. 
A noite foi marcada pelo discurso 
firme e emocionado do Presiden-
te Domingos Assad Stocco, que 
fez citações à família, à mulher 
advogada e ao jovem advogado: 
“(...)saibam que eu os tenho como 
uma família, respeitem a advoca-
cia e tenham consciência de apro-
veitar o quanto ela pode lhes dar.  
Faço um convite dos mais verda-
deiros que vocês possam ouvir, 
frequentem essa sua casa, a Casa 
do advogado que é de todo advo-
gado, pois é através do fortaleci-
mento dessa casa que você, eu e 
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mens que estão à sua frente, que 
nada, mas nada mesmo, nenhum 
fato ou filigrana de injustiça con-
tra as prerrogativas e direitos de 
nossa classe ficarão sem resposta”. 
O ex-presidente e conselheiro es-
tadual, Ricardo Rui Giuntini, usou 
a palavra e fez um agradecemin-
to ao apoio à sua gestão (2010-
2012). E terminou dizendo que 
agora o momento é de  dar espaço 
aos novos atores, a novos agentes. 
O presidente Marcos da Costa en-
fatizou que a OAB deve sempre 
se permanecer unida e fez menção 

“O judiciário precisa de 
ajuda, precisa de aporte 

financeiro e de estrutura, e 
a diminuição do horário de 
atendimento aos advogados 

no fórum não ajuda em 
nada, ao contrário

“

“

“
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do seu passado ligado à região de 
Ribeirão Preto, em especial, falou 
sobre a derrubada de uma das re-
gras que definiam a composição 
dos membros e coordenadores das 
Comissões na OAB, pois na antiga 
regra o advogado para ser coorde-
nador ou membro das comissões 
deveria ter o mínimo cinco anos 

de inscrição de OAB. Marcos da 
Costa foi emblemático quando ci-
tou que acolheu essa demanda que 
adveio de indicação do atual Con-
selho Gestor 12ª. Subseção: “Era 
uma regra antiga que foi ficando na 
OAB, e quando da minha primeira 
visita aqui em 20 de janeiro a atual 
diretoria já requereu que fosse ex-
tinta essa regra sem razão de ser, 
é um avanço significativo e por 
isso parabenizo a todos dessa dire-
toria” discursou Marcos da Costa. 
Em discurso a diretora Giselle 
Fleury Chamrmillot Germano de 
Lemos falou sobre a impressionan-

Mesa dos trabalhos 

Faço um convite dos mais ver-
dadeiros que vocês possam ouvir, 
frequentem essa sua casa, a Casa 

do advogado que é de todo advoga-
do, pois é através do fortalecimento 
dessa casa que você, eu e todos nós 

seremos mais fortes

“

“

“

“
Era uma regra antiga 

que foi ficando na OAB, 
e quando da minha pri-

meira visita aqui em 20 de 
janeiro a atual diretoria já 
requereu que fosse extinta 

essa regra sem razão de 
ser, é um avanço significa-
tivo e por isso parabenizo 

te gama de serviços disponíveis 
na CAASP, e exaltou a história 
e a importância para advocacia.
A diretoria da 12ª. Subseção é com-
posta pelo Presidente Domingos 
Assad Stocco, o Vice-Presidente 
André Luiz Carrenho Geia, o Se-
cretário Geral Fabio Esteves de 
Carvalho, a Secretária Adjunta Re-
nata de Carlis Pereira e o Tesourei-
ro André Renato Claudino Leal. 
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   Dessa forma, uma das maneiras, 
para não dizer a principal, de inci-
tar esta união entre os Advogados 
é através da realização de even-
tos, inclusive de natureza esporti-
va, que cumpre essa função com 
atividades que fazem bem para o 
corpo e mente de quem as pratica.

   Por conta disso, a Comissão de 
Esporte e Lazer da 12ª Subseção 
Judiciária do Estado de São Pau-
lo está fazendo um levantamen-
to de tudo que é prioridade para 
efetuar os reparos necessários na 
estrutura física do prédio da Casa 
do Advogado, a fim de maximi-

zar o uso das instalações relativas 
à prática esportiva do Advogado. 
Tal levantamento será encaminha-
do à Seccional, juntamente com 
os orçamentos das reformas ne-
cessárias das quadras, vestiários, 
dentre outros, para análise e poste-
rior liberação da verba necessária. 
Juntamente com esse levanta-
mento, a comissão está estu-
dando a viabilidade para a rea-
lização de um evento de corrida 
para os Advogados. Assim que 
o referido evento tiver uma data 
e local definido, será divulgado 
nos meios de comunicação da 
12ª Subseção, sendo que a prin-
cípio, tal evento será aberto aos 

amigos e familiares, bem como 
aos Advogados inscritos nas 
demais subseções judiciárias.
   Dessa forma, informamos que 
a Comissão de Esporte e Lazer 
está trabalhando para a realiza-
ção das obras necessárias para 
a melhoria da estrutura física 
da Casa do Advogado, maxi-
mizando o uso da estrutura es-
portiva, consequentemente es-
timulando a prática de esporte, 
tão recomentada pelos médicos. 
   Qualquer dúvida ou sugestão 
para a área de Esportes e Lazer, 
favor entrar em contato conos-
co através das páginas oficiais 
da 12ª Subseção no Facebook. 

  
Os desafios da Comissão do Jovem Advogado

A principal função da Ordem dos Advogados do Brasil 
sempre foi, além da luta pelo pleno exercício da profissão, 
a união entre os seus membros, estimulando, assim, uma 
ajuda mútua que se faz de maneira muito mais eficaz com 
a integração dos advogados militantes da mesma subseção. 
Esta integração se dá quando são proporcionados eventos 
diversos, trazendo o Advogado distante de volta à sua casa.

por Marcelo Elias Valente

Comissão de Esporte
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Os direitos da pessoa com deficiência
Comissão da Pessoa com Deficiência  

   Sendo assim, é um ato, sobre-
tudo, de cidadania, avaliar as 
possibilidades de inserção de to-
dos os cidadãos no mercado de 
trabalho, na educação, esporte e 
lazer, integrando-os à socieda-
de, dar igualdade de oportunida-
des e uma vida plena de direitos 
constitucionalmente previstos.
   A existência em massa de pre-
conceito, discriminação e se-
gregação vem sendo combatida, 

cada vez mais, através de uma 
atuação constante da sociedade 
civil organizada e, em parceria 
direta e efetiva a 12ª Subseção 
da OAB/SP que mantém uma 
comissão de defesa dos direi-
tos dos deficientes em ativida-
de, elaborando palestras e ações 
mensais no intuito de informar 
e atender às necessidades atuais 
com relação aos direitos existen-
tes das pessoas com deficiência.

Recentemente, Sheyla Dutra, 
presidente da FADA – Família 
Down e Amigos, declarou: “A 
exigência de equiparação de di-
reitos na quebra do paradigma 
da deficiência, é o termôme-
tro que vislumbra as conquis-
tas e valoriza a diversidade”.
   Lutar para que o preconceito 
seja dirimido e que os deficien-
tes e seus familiares tenham um 
lugar para obter apoio e informa-
ções acerca de seus direitos são 
os principais pontos que a 12ª 
Subseção da OAB/SP está pro-
cessando. Isso porque a Comis-
são não busca defender apenas 
os direitos dos deficientes, mas 
também, da sociedade em geral.
   Além de conhecer e melho-
rar as leis, conscientizar as 
pessoas sobre as condições de 

quem é deficiente e garantir os 
Direitos Fundamentais Cons-
titucionais é um trabalho que 
deve ser realizado dia a dia.
   A causa não deve ser tida 
com misericórdia, mas com 
humanidade e fundamenta-
ção legislativa vigente, na 
busca de implementar políti-
cas públicas efetivas na in-
clusão total e real dos defi-
cientes no processo social.
   O contato direto entre judiciá-
rio e sociedade torna o trabalho 
da Comissão ainda mais pro-
fundo, visto que traz a tona os 
problemas, questionamentos e 
anseios atuais que somente esta 
parceria pode proporcionar. 
Daí a importância da presen-
ça de toda coletividade na 
atuação da 12ª Subseção da 
OAB/SP e suas comissões.

Há uma luta diária para atender às necessidades atu-
ais com relação aos direitos existentes das pessoas 

com deficiência, luta que vem sendo travada desde a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, onde, 
por conta do parágrafo 3º de seu artigo 5º, restaram 
garantidos os direitos humanos a todos os cidadãos, 

sem distinção.

por Samira Andraos Marquezin Fonseca



  
Comissão de Convênios da 12ª.  subseção da OAB
Comissão de Convênios

Trata-se de mais uma forma da 
OAB atender aos anseios da classe, 
prestigiando o advogado e estagiá-
rio das cidades de Cravinhos, Jardi-
nópolis, Ribeirão Preto, Santa Rosa 
de Viterbo, São Simão e Serrana. 
O profissional da área jurídica 
deve utilizar a própria carteira 
oficial da Ordem dos Advogados 
do Brasil para fazer jus ao bene-

fícios perante as empresas parcei-
ras. Não existe cadastro para pre-
encher ou mensalidades a pagar. 
Basta ser advogado ou estagiário 
regularmente inscrito na OAB.
Em breve, os novos convênios 
serão divulgados por meio dos 
diversos canais de comunica-
ção da OAB/RP, especialmen-
te no site www.oabrp.org.br.

Com os novos critérios e planos, 
pretendemos convênios com bons 
descontos em cursos jurídicos, 
academias, restaurantes, hotéis, 
concessionárias de veículos, lo-
jas de móveis para escritórios, 
agência de viagem, artigos espor-
tivos, casa e construção, super-
mercado, óticas, dentre outros.
Entendemos que esse simples sis-
tema de negociação deve colabo-
rar com o orçamento dos escritó-
rios e das famílias dos advogados. 
É mais um auxílio ou meio para 
preservação do poder aquisitivo.
Por sua vez, a CAASP – Caixa de 
assistência do advogado de São 

Paulo, um órgão da OAB com am-
pla dimensão e autonomia é nos-
sa principal parceira. Em breve, 
será inaugurada a sua nova sede, 
no mesmo endereço da Casa do 
Advogado. Merecem destaque 
os benefícios assistenciais aos 
advogados, atendimento odon-
tológico, farmácia e livraria jurí-
dica. Acesse: www.caasp.org.br.
Nessa nova gestão, receberemos 
sugestões e críticas para avaliar 
os convênios e aperfeiçoar os tra-
balhos. Logo, o escopo da comis-
são será, também, o estabeleci-
mento de um padrão de qualidade 
combinado com um bom preço.

A Comissão de Convênios da 12ª. Subseção da OAB 
constituída por diversos advogados, possui o objetivo 
principal de formalizar parcerias com pequenas e grandes 
empresas para obter descontos em produtos e serviços.

por Fausto de Castro

  
Gestão de Escritórios
Comissão de Gestão de Escritórios e Departamentos Jurídicos

Despertar no advogado o in-
teresse pela gestão, este é o 
principal objetivo da Comis-
são de Gestão de Escritórios 
e Departamentos Jurídicos, 
da 12ª Subseção da OAB/SP. 
Essa questão da gestão deve ser 
uma das preocupações premen-
tes, principalmente de quem 
está iniciando sua carreira. 
Sob a coordenação dos advoga-
dos José Roberto Reis da Sil-

va e José Rubens Hernandez, 
a comissão realizará encontros 
peri¬ódicos e eventos cultu-
rais para abordar temas liga-
dos à gestão e administração 
de escritórios e departamentos 
jurídicos, tais como finanças, 
planejamento, gestão de pesso-
as e tecnologia da informação. 
“Durante a graduação o advo-
gado é orientado para a qualifi-
cação técnica, tendo pouco ou 

nenhum contato com competên-
cias ligadas à gestão, as quais 
são de grande importância para 
o desenvolvimento da carreira”. 
Ao longo dos encontros se-
rão abordados desde assuntos 
simples, como a gestão da pró-
pria agenda, até assuntos mais 
complexos como planejamen-
to financeiro, orientação pro-
fissional e novas formas para 
recrutamento, seleção e reten-
ção de pessoas. Assuntos como 
citados, inerentes ao sucesso 
de uma carreira na advocacia. 
Não haverá grupo de pessoas ou 
público alvo específico, pois o 
cerne da comissão é de interes-
se de qualquer tipo de advogado, 

mas algumas atividades e even-
tos visarão os departamentos ju-
rídicos e os escritórios pequenos 
e os mé¬dios terão prioridade, 
pois as gran¬des bancas, via de 
regra, contam com estrutura pro-
fissionalizada. Já os demais care-
cem dessa ajuda, para isso, nos-
sa comissão está a disposição de 
todos os colegas dessa subseção. 
O relacionamento com outras 
comissões, também,  tal como 
Jovem Advogado, Comunica-
ção e Cultura será fundamental 
para o alcance dos ob¬jetivos 
da comissão, que aguarda a par-
ticipação de advogados de to-
das as cidades que compõem a 
base territorial da 12ª Subseção. 

“Gerenciamento é substituir músculos por pen-
samentos, folclore e superstição por conheci-
mento, e força por cooperação.” Peter Drucker

por José Roberto Reis da Silva

Acesse :

www.facebook.com/oab12subsecao www.oabrp.org.br
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Comissão de Defesa e Direitos dos Animais prepara plano de metas
Comissão de Defesa e Direitos dos Animais

Tratando de sérios assuntos de inte-
resse público, social e que despertam 
muitas vezes paixões e polêmicas, 
essa Comissão certamente será uma 
das mais exigidas da Casa. Com reu-
niões iniciais de apresentação dos 
integrantes já realizadas, será agora 
elaborado um cronograma de ati-
vidades e plano de metas que serão 
desenvolvidas no decorrer deste ano, 
bem como, no triênio desta gestão. 
Três importantes eventos devem ser 
realizados até o final do ano, com 
ênfase para o mês de outubro, con-
sagrado como o mês dos animais.
Os advogados vinculados à temática 
já estão em efetiva atividade e intera-
tividade entre si. Temas vinculados à 
saúde pública e controle de zoonoses 
serão objetos de atenção taxativa dos 
integrantes da Comissão e da Insti-

tuição como um todo. “A discussão 
dos assuntos mais atuais referentes 
à causa animal é uma necessidade 
iminente, principalmente os ligados 
à saúde pública”, destaca a advoga-
da Sandra Maria da Silva, coorde-
nadora da Comissão. Outro tema de 
destaque será a especial atenção aos 
problemas que envolvem os animais 
de tração em nossa cidade. “Por se 
tratar diretamente de bem-estar ani-
mal, gerar hoje graves problemas no 
trânsito, meio ambiente e outras sea-
ras, essa temática merece e terá nos-
sa engajada dedicação” manifestou o 
advogado Carlos Renato Lira Buosi, 
também coordenador da Comissão.
As reuniões presenciais já estão 
marcadas e serão realizadas todas as 
primeiras terças feiras de cada mês 
às 09h00min da manhã na Casa do 

Advogado. A próxima ocorrerá no 
início do mês de abril. A Comissão 
já está preparada para estudar os as-
suntos a ela vinculados, estará aten-
ta a todas as demandas pertinentes e 
sempre à disposição para receber as 
sugestões de todos os interessados. 
Os advogados vinculados à temática 
já estão em efetiva atividade e intera-
tividade entre si. Temas vinculados à 
saúde pública e controle de zoonoses 
serão objetos de atenção taxativa dos 
integrantes da Comissão e da Insti-
tuição como um todo. “A discussão 
dos assuntos mais atuais referentes 
à causa animal é uma necessidade 
iminente, principalmente os ligados 
à saúde pública”, destaca a advogada 
Sandra Maria da Silva. Outro tema de 
destaque será a especial atenção aos 
problemas que envolvem os animais 
de tração em nossa cidade. “Por se 
tratar diretamente de bem-estar ani-
mal, gerar hoje graves problemas no 
trânsito, meio ambiente e outras sea-
ras, essa temática merece e terá nos-

sa engajada dedicação” manifestou o 
advogado Carlos Renato Lira Buosi.
Os advogados vinculados à temá-
tica já estão em efetiva atividade e 
interatividade entre si. Temas vincu-
lados à saúde pública e controle de 
zoonoses serão objetos de atenção 
taxativa dos integrantes da Comis-
são e da Instituição como um todo. 
“A discussão dos assuntos mais atu-
ais referentes à causa animal é uma 
necessidade iminente, principalmen-
te os ligados à saúde pública”, des-
taca a advogada Sandra Maria da 
Silva, coordenadora da Comissão. 
Outro tema de destaque será a es-
pecial atenção aos problemas que 
envolvem os animais de tração em 
nossa cidade. “Por se tratar direta-
mente de bem-estar animal, gerar 
hoje graves problemas no trânsito, 
meio ambiente e outras searas, essa 
temática merece e terá nossa enga-
jada dedicação” manifestou o ad-
vogado Carlos Renato Lira Buosi, 
também coordenador da Comissão.

Com nova composição nomeada, a Comissão de Defe-
sa e Direitos dos Animais da OAB/RP, começa o ano 
de 2013 com muita disposição para os seus trabalhos.

por Renato Buosi

  
O Processo Eletrônico
Comissão de Direito Digital

Isso porque, por exemplo, o TJSP 
tornou obrigatória a distribuição 
de determinadas ações exclusi-
vamente por meio virtual. Nesse 
contexto, surgem as mais varia-
das dúvidas e dificuldades para 
o advogado militante. O que é o 
Certificado Digital? Como ob-
tê-lo? Como ficam os processos 
físicos? Pode-se dizer que o pro-
cedimento básico sobre o Proces-
so Eletrônico esta concentrado na 
Lei 11.419/2006. Mas, é através 
dos Provimentos e Resoluções de 

cada Tribunal que se tem noção, 
na prática, das especificações do 
novo sistema de processamen-
to eletrônico de Ações Judiciais. 
Por isso, afirmar-se que o Certi-
ficado Digital é indispensável ao 
exercício da advocacia atual, uma 
vez que, muito em breve, será o 
único meio de acesso ao sistema, 
bem como a única forma garantir 
a autenticidade das peças proces-
suais enviadas. Desta forma, para 
obter o Certificado é necessário 
acessar o site da OAB, pagar o 

boleto, agendar uma visita à en-
tidade e retira-lo na data combi-
nada. Sobre a continuidade dos 
Processos Físicos, se estabelece 
uma máxima: “processo que nas-
ce físico, morre físico. Processo 
que nasce eletrônico morre ele-
trônico”. Com efeito, não é pos-
sível mesclar na mesma demanda 
os dois meios de peticionamento, 
ressalvadas as exceções estabele-
cidas no provimento de cada Tri-
bunal. Importante ressaltar que a 
OAB e os Tribunais, na intenção 
de facilitar o entendimento dos 
advogados e usuários do siste-
ma, disponibilizam informações 
em seus sites capazes de sanar 
diversas dúvidas, incluindo ví-

deos explicativos e planilhas de 
implantação. Ademais, não há 
mais retorno dessa nova realida-
de virtual, o judiciário rendeu-se 
ao mundo digital e nele passa a 
estruturar os seus procedimentos, 
restando, por fim, aos advogados 
aprimorarem seus conhecimentos 
sobre informática e aproveitarem 
as vantagens do novo sistema. 
Todo este sacrifício inicial vale-
rá a pena se gerar efetiva celeri-
dade na prestação jurisdicional, 
base motivadora dessa verdadeira 
quebra de paradigma. Nós advo-
gados, com certeza, iremos dar 
a nossa contribuição, esperamos 
que o Poder Judiciário também 
faça, e bem, a parte que lhe cabe. 

Apesar de existir desde 2006 legislação específica para 
tratar sobre Processo Eletrônico, somente nos últimos 
6 meses foi possível perceber sua Eficácia Social ativa.

por Maria Eugenia Ugucione Biffi
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Comissão do Negro e Assuntos Antidiscriminatórios 

O Deputado Federal da UDN minei-
ra Afonso Arinos, em julho de 1950, 
apresentou no Congresso Nacional 
o projeto de lei que transformava 
o racismo em Contravenção Penal, 
motivado pela discriminação so-
frida pelo seu motorista particular, 
negro, que era casado com uma ca-
tarinense de descendência alemã e 
que foi proibido de entrar em uma 
Confeitaria no Rio de Janeiro acom-
panhando a mulher e os filhos, de-
vido à proibição imposta pelo pro-
prietário. Mas o fato catalisador que 
acabou gerando uma adesão total ao 
projeto e sua aprovação no Congres-
so foi o ocorrido quando Katherine 
Dunham veio se apresentar no Bra-
sil. Formada em Antropologia So-
cial pela Universidade de Chicaco, 
era considerada uma das maiores 
pesquisadoras das danças de origem 
negra, folclóricas e da antiguidade 
em geral. Sua companhia de dan-
ça, “Katherine Dunham Company”, 

era composta por negros e espe-
cializada neste tipo de dança. Foi 
ela quemabriu o caminho para as 
danças negras na Broadway, tendo 
também coreografado e dançado em 
Hollywood. Quando veio ao Brasil 
para uma temporada com sua Com-
panhia, foi proibida de se hospedar 
no Hotel Esplanada de São Paulo, 
que não aceitava negros. A humi-
lhação imposta à bailarina se trans-
formou num escândalo nacional, o 
discurso inflamado do sociólogo 
Gilberto Freyre sobre o caso sacu-
diu os meios políticos e culturais e o 
projeto do Deputado Afonso Arinos 
foi aprovado por adesão total. A Lei 
Afonso Arinos, de 1951, hoje re-
vogada,  sempre foi alvo de muitas 
críticas porque considerada ineficaz 
na medida em que tratou o racismo 
e a discriminação como mera con-
travenção penal, tendo tipificado 
apenas os atos de recusa, oposição 
ou negação de acesso, deixando de 

lado uma série de outros atos discri-
minatórios, deficiências que foram 
corrigidas pela Lei 7.716/89 e suas 
atualizações posteriores. Contu-
do, como destaca o juiz de direito 
Amaury Silva, autor do livro “Cri-
mes de Racismo”, “...A Lei Afonso 
Arinos representa um rompimento 
com o vácuo legislativo de repressão 
às práticas raciais, introduzindo ine-
ditamente no ordenamento jurídico 
brasileiro um diploma legal com tal 
proposição. Mesmo com sua defici-
ência técnica, é símbolo de avanços 
necessários, lentos e ascendentes, 
que nem sequer podem ainda ser ti-
dos como plenos ou aperfeiçoados 
nos dias de hoje...”. Muitos ques-
tionam também o fato do Deputado 
Afonso Arinos ser da UDN, partido 
assumidamente conservador e que, 
portanto, os aspectos históricos de 
sua inspiração não foram condizen-
tes com uma autêntica preocupação 
em extirpar o fenômeno do racismo. 
Mas cabe lembrar que o Partido Co-
munista Brasileiro, considerado a 
grande força progressista da época, 
durante a Assembléia Constituinte 
de 1946, não aceitou a discussão so-
bre racismo, mesmo tendo dois De-

putados Constituintes negros, Car-
los Marighella e Claudino José da 
Silva, sob a alegação que a temática 
do racismo desviaria a questão mais 
importante que seria a luta de clas-
ses. E a esquerda brasileira, no ge-
ral, até hoje padece deste vício, de 
achar que a emancipação dos traba-
lhadores e dos pobres acabaria com 
o racismo no Brasil, endossando 
assim a tese equivocada e conserva-
dora de que o racismo no Brasil é 
social, quando não é, tendo em vista 
os inúmeros casos de discriminação 
sofrida por negros ricos e bem pos-
tos na vida. O PCB comandou a re-
jeição à proposta do Deputado ude-
nista Hamilton Nogueira de menção 
expressa ao racismo e graças a isso, 
a Constituição de 1946 acabou fa-
zendo apenas uma breve referência 
ao assunto, no artigo 141, § 5º,  ao 
proibir a propaganda de precon-
ceitos de raça e de classe. Sendo 
assim, alegislação brasileira, até a 
edição da Lei Afonso Arinos, sim-
plesmente tinha ignorado o racismo 
e o preconceito. Katherine Dunham 
deu uma contribuição involuntária 
para a aprovação da primeira lei que 
tentou solucionar o grave problema 

A bailarina, coreógrafa e educadora norte-americana Ka-

therine Dunham teve, mesmo sem querer, um papel impor-

tante na história da legislação contra o racismo no Brasil. 

por Eduardo Silveira Martins

  A Comissão de Direitos Humanos sob outro enfoque

Comissão dos Direitos Humanos

A Comissão de Direitos Huma-
nos, nos últimos anos ficou marca-
da por sua forte atuação no âmbito 
da proteção dos direitos e garantias 
fundamentais das pessoas ligadas 
ao sistema penitenciário e da se-
gurança pública, todavia, essa im-
portante comissão não se limita a 
tais questões. Sua atuação é muito 

mais abrangente e este será o foco 
desta nova gestão. Afinal, a Decla-
ração Universal de Direitos Huma-
nos, adotada e proclamada pela re-
solução 217 A (III) da  Assembléia 
Geral das Nações Unidas em 10 de 
dezembro de 1948 , da qual o Brasil 
é signatário considera como direitos 
humanos de todos, o direito à vida, 

à liberdade e à segurança pesso-
al, além de assegurar que ninguém 
será mantido em escravidão ou ser-
vidão ou será submetido à tortura, 
nem a tratamento ou castigo cruel, 
desumano ou degradante. Que toda 
pessoa tem direito a um padrão de 
vida capaz de assegurar a si e a sua 
família saúde e bem estar, inclusi-
ve alimentação, vestuário, habita-
ção, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis, e direito à 
segurança em caso de desemprego, 

doença, invalidez, viuvez, velhice 
ou outros casos de perda dos meios 
de subsistência fora de seu controle. 
Isto significa que esta comissão em 
compasso com as demais comissões 
da Ordem dos Advogados do Bra-
sil atuará fortemente na defesa da 
preservação da dignidade da pessoa 
humana nos mais diferentes setores 
da sociedade civil organizada sendo 
imprescindível a partição do advo-
gado das diversas especialidades do 
Direito. Venha conosco, participe.

Considerada por muitos, uma das mais importan-

tes comissões da Ordem dos Advogados do Brasil. 

por Anderson Romão Polverel 

  Katherine Dunham e a Lei Afonso Arinos
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Entrega de carteiras da 
12ª. Subseção 

Juramento dos Novos Advogados

Entrega de carteiras para estagiários e novos ad-
vogados mantém tom solene e emotivo da últi-

ma entrega
res, a noite foi marcada pela emoção. 

Cerimonial 
A diretoria 12ª. Subseção manteve 
o cerimonial da última entrega das 
carteiras. Renata De Carlis Pereira, 
representante da Diretoria no evento 
enfatizou a importância da carteira 
da OAB na vida do advogado: “É 
um momento único na vida de cada 
um, por isso a emoção de quem re-
cebe e até de quem entrega a car-
teira nas mãos de um novo colega”. 

Aconteceu na noite do dia 19 de 
março a entrega de carteiras do mês 
para estagiários e novos advogados 
do, na Casa do Advogado, sede da 
12ª. Subseção da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil. Estiveram pre-
sentes representando a diretoria da 
Subseção, o Tesoreiro André Leal e 
a Secretária-Adjunta Renata de Car-
lis Pereira. Também presente o ilus-
tre conselheiro estadual da OAB/SP, 
Cid Veludo. Com o auditório repleto 
de colegas advogados e seus familia-
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HISTORIA, CONQUISTAS E 
CONVENÇÃO – A trajetória da 
promoção dos direitos das pessoas 
com deficiência no Brasil

Evento promovido pela Comissão da Pessoa 
com Deficiência foi em comemoração ao Dia 

Internacional da Síndrome de Down
suntos relativos aos direitos das pes-
soas com deficiência com clareza, foi 
uma noite de muita emoção a todos 
os presentes!”, disse Samira Andraos 
Marquezin Fonseca, coordenadora da 
Comissão da Pessoa com Deficiência.
A inscrição no evento não teve custos 
e os participantes receberam certifica-
do, o evento além de advogados rece-
beu o público interessado, assim com 
familiares e pessoas com deficência. 
Uma das palestrantes foi Sheyla Du-
tra, Presidente da FADA – Família 
Down e amigos; Relações públicas 
da Federação Brasileira das Associa-
ções de Síndrome de Down e Diretora 
da pasta de auto defensoria da APAE
-RP; e também a advogada Camila 
Andraos Marquezin, especialista em 
Direitos das pessoas com deficiência.

Aconteceu no dia 21 de março, às 
19 horas, na Casa do Advogado, 
sede da 12ª. Subseção da OAB/
SP a palestra: HISTÓRIA, CON-
QUISTAS E CONVENÇÃO – A 
trajetória da promoção dos direi-
tos das pessoas com deficiência no 
Brasil. Na data, celebra-se o dia in-
ternacional da Síndrome de Down.
O evento abordou os direitos da pes-
soa com deficiência.”Quero parabe-
nizar a todos, da Comissão da Pes-
soa com Deficiência e da diretoria da 
12a Subseção da OAB-SP, além de 
termos assistido duas palestras inte-
ressantes, podemos prestar  nossas 
homenagens ao Dia Internacional 
da Síndrome de Down, comemorado 
anualmente, em 21 de março, tive-
mos a oportunidade de discutir as-
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Segunda Turma
DIREITO PROCESSUAL CI-
VIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DIS-
CUSSÃO DE VERBA HONO-
RÁRIA.
É cabível ação rescisória para dis-
cutir exclusivamente verba hono-
rária. A parte da sentença que fixa 
honorários advocatícios, a exem-
plo das despesas, tem cunho conde-
natório e decorre da sucumbência, 
tendo ou não enfrentado o mérito 
da ação. Se na fixação dos hono-
rários ocorreu qualquer das hipó-
teses previstas nos incisos do art. 
485, do CPC (v.g. prevaricação do 
juiz), não há porque impedir o ajui-
zamento da rescisória. Preceden-
te citado: REsp 886.178-RS, DJe 
25/2/2010, e REsp. 894.750-SC, 
DJe 1º/10/2008. REsp 1.217.321-
SC, Rel. originário Min. Herman 
Benjamin, Rel. para acórdão Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado 
em 18/10/2012. 
Fonte: STJ, Informativo nº 0509; 
Período: 5 de dezembro de 2012.

Segunda Turma
DIREITO PROCESSUAL CI-
VIL. COBRANÇA DE HONO-
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 
CONTRATO NÃO ESCRITO. 
TERMO INICIAL DA PRES-
CRIÇÃO.
O termo inicial do prazo prescri-

cional de cinco anos para o ajuiza-
mento de ação na qual se postule o 
arbitramento e a cobrança de hono-
rários profissionais de advocacia 
decorrentes de contrato não escri-
to é a data do trânsito em julgado 
da última decisão proferida nos 
autos do processo no qual foram 
prestados os serviços profissio-
nais, mesmo que se trate de ação 
proposta contra a Fazenda Pública. 
Sem contrato escrito que estipule 
o valor dos serviços advocatícios 
prestados e a data do respectivo 
vencimento, tem-se que, concluída 
a prestação dos serviços advoca-
tícios, após o trânsito em julgado 
do processo para cujo acompanha-
mento o profissional foi contrata-
do, nasce, para o advogado, o di-
reito de cobrar seus honorários. A 
cobrança poderá ser realizada por 
meio da indicação do prestador do 
serviço da importância justa para 
a cobrança, no valor que enten-
der devido. Se preferir, contudo, 
o prestador do serviço poderá pos-
tular em juízo o arbitramento dos 
honorários cobrados, não se po-
dendo fazer distinção em relação 
às hipóteses em que o prestador do 
serviço já indica o valor devido. 
Desse modo, não é possível admi-
tir que, mesmo no caso em que se 
opte pelo arbitramento da verba 
horária, a pretensão de cobrança 

dos honorários surja apenas com 
a recusa da ré do valor oferecido, 
tendo em vista que, se fosse assim, 
o prazo prescricional ficaria ao ta-
lante dos autores da cobrança, aos 
quais bastaria deixar de mandar 
a conta de honorários para evitar 
que se iniciasse a prescrição. Cabe 
evidenciar, por último, a título 
ilustrativo, que a legislação pátria 
(art. 178, § 6º, IX e X, do revoga-
do CC/1916; art. 206, § 5º, II, do 
CC/2002; art. 100 do revogado Es-
tatuto da Ordem dos Advogados do 
Brasil/EOAB, Lei n. 4.215/1963; 
e art. 25 do Estatuto da Advoca-
cia e a Ordem dos Advogados do 
Brasil/EOAB, em vigor, Lei n. 
8.906/1994) possui como tradição, 
ressalvados os casos de fixação 
contratual do vencimento da dívi-
da, estabelecer como termo inicial 
da prescrição para a cobrança de 
honorários a data de encerramento 
da prestação do respectivo serviço 
pelo profissional. REsp 1.138.983-
RS, Rel. Min. Castro Meira, julga-
do em 23/10/2012.
Fonte: STJ, Informativo nº 0508, 
Período: 5 a 14 de novembro de 
2012.

Segunda Turma
DIREITO PROCESSUAL CI-
VIL. HONORÁRIOS ADVOCA-
TÍCIOS EM EXECUÇÃO. PRE-
CLUSÃO.
Não há preclusão no pedido de ar-
bitramento de verba honorária no 
curso da execução, mesmo que a 
referida verba não tenha sido plei-
teada no início do processo exe-

cutivo e já tenha ocorrido o paga-
mento da requisição de pequeno 
valor (RPV), tendo em vista a ine-
xistência de dispositivo legal que 
determine o momento processual 
para o pleito. Precedentes citados: 
AgRg no REsp 1.292.635-RS, DJe 
7/3/2012, e REsp 1.252.477-MG, 
DJe 14/6/2011. AREsp 41.773-RS, 
Rel. Min. Herman Benjamin, jul-
gado em 6/11/2012.
Fonte: STJ, Informativo nº 0508, 5 
a 14 de novembro de 2012.

Segunda Turma
DIREITO PROCESSUAL CI-
VIL E PREVIDENCIÁRIO. HO-
NORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
TERMO FINAL PARA APURA-
ÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. 
OBSERVÂNCIA DA SÚM. N. 
111/STJ.
A base de cálculo da verba hono-
rária nas ações previdenciárias é 
composta das parcelas vencidas 
até a data da decisão judicial em 
que o direito do segurado foi re-
conhecido. Os honorários advo-
catícios incidem sobre o valor da 
condenação, nesta compreendidas 
as parcelas vencidas até a prolação 
da decisão judicial concessiva do 
benefício, em consonância com a 
Súm. n. 111/STJ. Precedente cita-
do: AgRg no REsp 1.267.184-PR, 
DJe 5/9/2012. AgRg nos EDcl 
no AREsp 155.028-SP, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado 
em 18/10/2012.
Fonte: STJ, Informativo nº 0507, 
Período: 18 a 31 de outubro de 
2012.

Nesta edição, trouxemos alguns recentes prece-
dentes envolvendo honorários advocatícios advin-
dos do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

Jurisprudência
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  Comissão do Direitos e Prerrogativas 

São nulos os atos privativos de ad-
vogado praticados por pessoa não 
inscrita na OAB, sem prejuízo das 
sanções civis, penais e adminis-
trativas (art. 2, par. 1, 3 e art. 4 da 
Lei 8.906/94).Tamanho esforço 
pela prevalência da Justiça é sa-
bido por todos e faz parte do dia 
a dia deste profissional, motivo 
pelo qual o respeito às prerrogati-
vas dos Advogados é fundamental. 
A Comissão da Defesa e Assis-
tência das Prerrogativas dos Ad-
vogados visa garantir o cumpri-
mento de preceitos básicos que 
asseguram ao advogado o direito 
de exercer com autonomia e inde-
pendência sua profissão, atuando 
em busca da concretização da Jus-
tiça na causa de seu constituinte. 
Para isto, mantém o plantão OAB 
24 HORAS, colocando à disposi-
ção da classe, profissionais aptos e 
prontos a intercederem em prol dos 
Advogados nos casos de ameaça 
e violação das suas prerrogativas. 

O plantão OAB 24 HORAS funciona 
através da seguinte linha telefônica 
– (16) - 9105-0351 ou 3995-2223. Os plan-
tonistas dos meses de março – abril 
– maio de 2013 estão em destaque 
ao fibnal dessa matéria. Importante 
salientar que uma das bandeiras da 
OAB é a defesa das prerrogativas dos 
advogados. O advogado deve atuar, 
sempre, com independência, auto-
nomia e DESTEMOR das autorida-
des, de modo que possa exercer sua 
profissão com liberdade e dignidade.
A Comissão da Defesa e Assistên-
cia das Prerrogativas do Advoga-
do tem como função garantir que 
o advogado possa exercer livre-
mente a sua profissão, defenden-
do os interesses que lhes são con-
fiados e contribuindo, ainda, para 
a boa administração da Justiça.
Neste sentido, atuam em defesa dos 
direitos e das prerrogativas profis-

sionais de advogados os artigos 6º e 
7º preconizados no Estatuto da Ad-
vocacia e da OAB (Lei 8.906/94), 
sendo importante destacar al-
guns dispositivos legais, a saber :
VIDE QUADRO AO LADO. 

Por outro lado, os plantonistas da 
Comissão de Defesa e Assistência 
das Prerrogativas dos Advogados 
realizam, em média e por semana, 
de 5 (cinco) a 10 (dez) atendimen-
tos telefônicos de advogados, entre-
tanto, pelo menos 50% (cinqüenta 
por cento) dos atendimentos não 
estão relacionados com ameaça e 
violação das suas prerrogativas.
A Comissão atenderá, incansavel-
mente, todos os advogados que 
entenderem que suas prerrogati-
vas foram ameaçadas ou violadas.   
O respeito às prerrogativas é também 
um meio importante para a defesa 
dos direitos do cidadão, já que ga-
rante independência aos advogados 
frente às autoridades e Poderes na 
defesa do direito da sociedade civil. 
Ademais, além de ser indispensável 
à administração da justiça, o advo-
gado é um profissional que exerce 
função autônoma e independen-
te. Inexiste dependência funcional 
ou hierárquica em relação a qual-
quer autoridade, conforme eluci-
dado no artigo 6 acima transcrito.
O beneficiário dessa independência 
é toda a coletividade, na medida em 
que o advogado que atua livremen-
te tem condições de melhor preser-
var os direitos do cidadão assistido. 
Necessário é, pois, que o advogado 
permaneça livre de vínculos e de 
pressões provenientes do exterior, 
que tendam a influenciar, desviar ou 
distorcer a sua ação profissional, e, 
é neste sentido que a Comissão de 
Defesa e Assistência das Prerroga-
tivas dos Advogados sempre atuará.

O Advogado, no exercício de sua profissão e por 
seu papel indispensável à administração da Jus-
tiça, exerce uma função social, sendo inviolável 
por seus atos e manifestações, nos limites da Lei.

por Marcelo Stocco
“Art.6º - Não há hierarquia nem subordinação entre advogados magis-
trado e membros do Ministério Público. Devendo todos tratar-se com 

consideração e respeito recíprocos. 
Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos serventuários 
da justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, 
tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições 

adequadas a seu desempenho”. 

“Art. 7º - São direitos do advogado: 
I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território nacional; 

II - ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo profis-
sional, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, de seus 
arquivos e dados, de sua correspondência e de suas comunicações, in-
clusive telefônicas ou afins, salvo caso de busca ou apreensão determi-

nada por magistrado e acompanhada de representante da OAB; 
III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mes-
mo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou reco-
lhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados 

incomunicáveis; 
IV - ter a presença de representante da OAB, quando preso em fla-
grante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do 
auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comuni-

cação expressa à seccional da OAB; 
V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, 
senão em sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades con-

dignas ; 
VI - ingressar livremente: 

a) nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que 
separam a parte reservada aos magistrados; 

b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofí-
cios de justiça, serviços notariais e de registro, e, no caso de delegacias 
e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da 

presença de seus titulares; 
c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial 
ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher 
prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro 
do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache presente 

qualquer servidor ou empregado; 
d) em qualquer assembléia ou reunião de que participe ou possa parti-
cipar o seu cliente, ou perante a qual este deve comparecer, desde que 

munido de poderes especiais. 
VII - permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais 

indicados no inciso anterior, independentemente de licença; 
VIII - dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de 
trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou ou-

tra condição, observando-se a ordem de chegada; 
X - usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, me-
diante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida sur-
gida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no 
julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe fo-
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3) até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado 
de devolver os respectivos autos no prazo legal, e só o fizer depois de 

intimado. 

§2º O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, 
difamação (puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício 
de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções dis-

ciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer. 
§3º O advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo 
de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, observado o 

disposto no inciso IV deste artigo. 
§4º O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar, em todos 
os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas 
especiais permanentes para os advogados, com uso e controle assegu-

rados à OAB. 
§5º No caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício da profissão ou 
de cargo ou função de órgão da OAB, o conselho competente deve 
promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da respon-

sabilidade criminal em que incorrer o infrator”. 

“Art. 13 -O documento de identidade profissional, na forma prevista 
no Regulamento Geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade 
de advogado ou de estagiário e constitui prova de identidade civil para 

todos os fins legais”. 

“Art. 31 -O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor 
de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. 

§1º O advogado, no exercício da profissão, deve manter independên-
cia em qualquer circunstância. 

§2º Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autori-
dade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no 

exercício da profissão”. 

“ Art. 44 -A Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, serviço público, 
dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalida-

de: 
II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e 
a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil” . 

rem feitas; 
XI - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tri-
bunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regula-

mento ou regimento; 
XII - falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação 

coletiva da Administração Pública ou do Poder Legislativo; 
XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislati-
vo, o da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou 
em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a 
sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos; 
XIV - examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procura-
ção, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda 
que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamen-

tos; 
XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer 
natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos 

prazos legais; 
XVI - retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo 

prazo de dez dias; 
XVII - ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercício da 

profissão ou em razão dela; 
XVIII - usar os símbolos privativos da profissão de advogado; 

XIX - recusar-se a depor como testemunha em processo no qual fun-
cionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de 
quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado 
pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional; 
XX - retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para 
ato judicial, após trinta minutos do horário designado e ao qual ainda 
não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante 

comunicação protocolizada em juízo. 

§1º Não se aplica o disposto nos incisos XV e XVI: 
1) aos processos sob regime de segredo de justiça; 

2) quando existirem nos autos documentos originais de difícil restaura-
ção ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos 
autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade 
em despacho motivado, proferido de ofício, mediante representação ou 

a requerimento da parte interessada; 
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raiva 08/05/13 até 17/05/13 
Dra. Fabiana Spadaro Goes 
17/05/13 até 27/05/13 
Dra. Maria Rita F. de Campos 
27/05/13 até 05/06/13

Advogados (as) e estagiários (as) 
regularmente inscritos (as), com 
o relator de plantão. Havendo ne-
cessidade de contactar algum Re-
lator desta Comissão, de Segunda 
à Sexta feira, das 08:00 às 18:00 
horas, deverá o(a) interessado 

ligar na Secretaria, telefone : (16) 
3995-2223 para que as secretárias 
localize o Relator. 
O telefone celular da Comissão de 
Direitos e Prerrogativas da Ordem 
dos Advogados do Brasil – 12ª 
Subseção é nº 9105-0351, que 
permanece ligado diariamente, du-
rante 24 horas, para contato direto 
dos (as) Advogados (as) e estagi-
ários (as) regularmente inscritos 
(as), com o relator de plantão.
DOMINGOS ASSAD STOCCO
Presidente da 12ª Subseção OAB/SP

NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL 
ATÉ 05 DE JUNHO DE 2013.

INICIO E TÉRMINO
RELATOR DE PLANTÃO
01/04/13 até 10/04/13 Dr. Alexan-
dre Soares da Silveira 10/04/13 
até 19/04/13 
Dr. Almiro Soares de Resende 
19/04/13 até 29/04/13 
Dr. Andre Luis Martins 29/04/13 
até 08/05/13 
Dr. Carlos Alberto Carvalho Sa-

Importante comunicado da 12a. 
Subseção. Advocacia: não deixe 
de participar a comissão qualquer 
violência a nossa atividade...Quem 
protege a prerrogativa, protege 
o exercício amplo da advocacia.

ESCALA DE PLANTÃO DOS RE-
LATORES DA COMISSÃO DE DI-
REITOS E PRERROGATIVAS DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL – 12ª SUBSEÇÃO DE RI-
BEIRÃO PRETO, QUE ESTARÃO 
COM O TELEFONE CELULAR 

Escala de Plantão da Comissão de Direitos e  Prerrogativas (16)9105-0351 ou 3995-2223


