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GESTÃO 2019/2021

ANA CLÁUDIA PIRAJÁ BANDEIRA,
Presidente da OAB Maringá - Gestão 2019-2021

E o caminho se fez
ao longo da jornada
“Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar”. Ao olhar em retrospectiva para
nossa gestão 2019/2021, percebo o quão verdadeiras são estas palavras do poeta espanhol Antônio Machado. Ao longo desse triênio, verdadeiramente sentimos, a cada dia, a cada desafio,
surgirem novos caminhos, novas possibilidades, especialmente nos anos de pandemia. Não
havia caminho, o caminho se fez a cada passo.
Com exceção do primeiro ano, em que efetivamente abrimos a OAB para a advocacia, com a
realização de eventos praticamente diários em
nossa sede, reunindo colegas recém-compromissados, jovens advogados e profissionais
experientes, com a constituição de mais de 60
comissões, entre tantas outras realizações, os
dois anos seguintes impuseram uma nova realidade, em que não havia experiência anterior.
Para todas as ações e decisões, no entanto,
mantivemos como bússola uma OAB voltada à advocacia, inclusiva, atuante, proativa,
ao mesmo tempo em que efetivamente colocamos nossa entidade a serviço da justiça, da cidadania, da igualdade e do direito.
E nesta oportunidade destaco o papel fundamental desempenhado por todos os advogados e advogadas, que efetivamente fizeram a
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justiça acontecer em seus escritórios, sendo, portanto, indispensáveis à administração da justiça. Graças a esse trabalho, a justiça não parou.
E vale lembrar ainda a atuação incansável do
nosso presidente da OAB Paraná, Cássio Telles, que não mediu esforços na busca para que
o Judiciário voltasse a funcionar, mantendo
o andamento processual, além de atender às
demandas de toda a advocacia paranaense.
No entanto, tão importante quanto o nosso trabalho realizado em prol de nossa classe, pelo engrandecimento da nossa entidade, pela defesa da solidariedade, da justiça,
acredito que esta gestão deixa como maior
legado uma OAB mais plural, inclusiva, que
abriu as portas e ampliou a participação das
mulheres, dos recém-compromissados, dos
jovens, e dos advogados mais experientes.
É com muito orgulho que cumpri, ao lado dos
demais integrantes da nossa diretoria, conselho
e comissões essa missão. Sou extremamente
grata pela oportunidade de poder servir a toda
a advocacia e lutar por causas nobres em defesa
de toda a coletividade. Refirmo a frase dita no
início de 2019 em nossa posse: “Quem não vive
para servir não serve para viver.”

GESTÃO 2022/2024

EDER FABRILO ROSA
Presidente da OAB Maringá - Gestão 2022-2024

Novos tempos,
novos caminhos
A OAB é uma entidade de classe, cujo propósito é zelar, ordenar e regulamentar uma das
mais importantes e essenciais das profissões, a
advocacia, um dos pilares do Estado Democrático de Direito, com papel definido em nossa
Constituição Federal, tendo como missão a defesa da Democracia, dos direitos humanos, da
justiça social e da cidadania.
Presidir a OAB Maringá, portanto, muito mais
que motivo de orgulho, encaro como uma nobre missão, pois não mais falarei em meu nome,
mas agirei em nome dos demais integrantes de
nossa diretoria, do nosso conselho e dos mais de
6 mil advogados de nossa Subseção.
E ao defender cada advogado, ora aviltado em
suas prerrogativas, ora cerceado em seu exercício profissional, estarei defendendo o cidadão,
destinatário final da atuação de cada colega.
Como bem definiu Rui Barbosa a respeito da
advocacia, “temos uma alta magistratura, tão
elevada quanto aos que vestem as togas, presidindo os tribunais; somos os auxiliares naturais
e legais da justiça”.
Nossa entidade tem o mais elevado respeito
ao Judiciário, Ministério Público e demais autoridades. No entanto, não se curvará diante de
qualquer autoridade na defesa de uma prerrogativa profissional.

Portanto, os advogados e advogadas podem esperar desta gestão que se inicia o compromisso com a defesa intransigente de cada
colega para fazer valer suas prerrogativas
profissionais que, aliás, não são privilégios,
mas instrumentos essenciais no cumprimento
de seu múnus público.
Queremos ainda a OAB voltada à preparação, especialização e atualização dos advogados, de tal modo que mais e melhor possam
desenvolver suas funções, e, assim, permitindo que os profissionais, a partir de um trabalho de melhor qualidade, venham a auferir
melhores rendimentos. Pensamos também
uma OAB plural, participativa, aberta todos
os advogados, que podem fazer a diferença,
especialmente por meio das dezenas de comissões temáticas constituídas.
Queremos uma OAB mais presente, fazendo a diferença no dia a dia da nossa advocacia. Uma entidade mais instrumentalizada,
preparada para os novos tempos, novos desafios, especialmente por conta dos avanços
tecnológicos.
Queremos efetivamente que a OAB seja a
casa de cada advogado, de cada advogada. A

casa da cidadania.
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EM 60 ANOS
DE
HISTÓRIA,
PRIMEIRA MULHER
PRESIDENTE
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ANA CLÁUDIA PIRAJÁ BANDEIRA
PRESIDIU ENTIDADE EM UM
DOS PERÍODOS MAIS DIFÍCEIS
DA HISTÓRIA RECENTE
Foto: Diretoria e Conselho da Gestão 2019/2021
durante posse no Teatro Calil Haddad
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Um novo olhar para
a advocacia e para
a sociedade
GESTÃO COMANDADA PELA PRIMEIRA MULHER
ENFRENTOU UM DOS MAIORES DESAFIOS DA HISTÓRIA

S

e não vivemos para servir, não servimos para
viver”. Com esta frase, Ana Cláudia Pirajá
Bandeira, a primeira mulher a
assumir a presidência da OAB
Maringá em mais de 60 anos de
história, encerrou seu discurso
de posse, no dia 23 de janeiro,
no Teatro Calil Haddad, dando
início à gestão 2019/2021.
No ato, presidido pelo presidente Cássio Telles, foram
empossados ainda o vice-pre10
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sidente Bruno Grego-Santos,
o secretário-geral Everton Caldeira, a secretária-geral adjunta
Sheyla Sousa Borges de Liz e o
diretor-tesoureiro Eder Fabrilo
Rosa, além dos conselheiros.
A frase proferida pela presidente não poderia ser outra
para definir o que veio a ser a
gestão, que efetivamente serviu
à advocacia, à justiça e à sociedade, especialmente nos últimos dois anos em que a OAB
desempenhou um papel de

liderança, tanto internamente
quanto junto à sociedade.
INCLUSÃO, UM LEGADO
A gestão 2019/2021 se propôs
a ser inclusiva. “Tínhamos um
olhar da OAB como entidade
de todos os advogados e advogadas, que tivesse a capacidade
de agregar, seja por meio de
eventos, de comissões ou outras ações. E trabalhamos muito
para isso”, aponta Ana Cláudia.
No primeiro ano, a entidade

Diretoria: Secretário-geral Everton Caldeira, vice-presidente Bruno Grego, presidente da Seccional, Cássio Telles, presidente Ana Cláudia, secretária-geral adjunta Sheyla Sousa Borges de Liz e o diretor-tesoureiro Eder Fabrilo Rosa

se transformou efetivamente na
casa da advocacia. Quase todos
os dias acontecia um evento, a
maioria com auditório lotado.
De imediato, praticamente
dobrou o número de comissões,
chegando a quase 60, reunindo
os advogados em áreas mais
tradicionais ou para promover
a atualização profissional em
novos nichos, que cresceram
exponencialmente, além de áreas afins, como gestão, finanças,
bem como para atuar em favor
da sociedade.
Até mesmo os advogados recém-compromissados ganharam espaço, com a “Semana do
Conhecimento”, mentorias e
sala de coworking.
“Auxiliar esse jovem advogado a ingressar no mercado de
trabalho, muito melhor preparado, foi uma meta que traçamos no início de nossa gestão,
e assim trabalhamos para tornar realidade”, complementa o
vice-presidente Bruno Grego,
destacando ainda a aproximação com as faculdades.
Ao mesmo tempo, se intensificou a participação e envolvimento da OAB em ações coletivas, voltadas à sociedade. E um
tema mereceu muito destaque:
a luta contra a violência de gênero, um importante legado
deixado pela gestão 2019/2021.

DE REPENTE, UMA PANDEMIA
O grupo, liderado pela primeira mulher presidente, enfrentou, a partir de 2020, o
maior desafio deste século, a
pandemia, que, do dia para a
noite, tornou a tudo incerto.
A advocacia, a gestão da entidade, a justiça, tiveram de se
reinventar.
“A partir daí podemos dizer
que começamos uma nova gestão. Nossa preocupação voltou-se para a preservação da vida,
da saúde e da segurança dos
advogados, bem como de toda
a sociedade”, comenta Ana
Cláudia.
Houve intensa mobilização
da diretoria para a continuidade do andamento processual e
para que os advogados continuassem cumprindo seu papel
constitucional de promover a
justiça.
UMA GUERREIRA
“A Ana Cláudia foi uma guerreira. Primeira mulher a presidir a subseção, demonstrou
capacidade, liderança e fez a diferença, especialmente com um
olhar voltado ao cuidado ao ser
humano, à sociedade, ao advo-

gado e à justiça”, aponta o presidente da OAB Paraná (gestão
2019/2021), Cássio Telles.
Ele lembra ainda dos demais
integrantes da diretoria, fundamentais nesses tempos, como
o vice Bruno Grego, que fez a
ponte com as faculdades e os
jovens advogados; o secretário-geral Everton Caldeira, que
atuou em favor das prerrogativas, direitos humanos e nas
reivindicações dos advogados
criminalistas; a secretária-geral adjunta, Sheyla Sousa, que
liderou uma importante área,
sobretudo nesta pandemia, o
direito previdenciário; e o diretor-tesoureiro, Eder Rosa, que
fez a diferença na gestão financeira da entidade e na implementação do programa de compliance, modelo para o país.
Cássio Telles ressalta ainda
que, durante a pandemia, a presidente e sua diretoria mantiveram contato permanente com a
OAB Paraná, “buscando soluções para os problemas enfrentados pelos advogados em seu
dia a dia, cobrando posicionamento do judiciário, oferecendo
o apoio necessário que precisáRevista OAB
OAB Maringá
Maringá -- Janeiro
Janeiro 2022
2022
Revista
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Inclusão: Mulheres tiveram mais protagonismo na
gestão comandada pela primeira presidente

vamos em nossa missão nestes
tempos difíceis”.
O secretário-geral Everton
Caldeira lembra que o intenso
trabalho do primeiro ano foi
fundamental para enfrentar o
que seriam os dois anos seguintes. “Essa participação maior
dos advogados, agregados especialmente por meio das mais
de 60 comissões, tornou possível, mesmo com a pandemia, a
realização de eventos ‘on-line’,
a organização das ações sociais,
o apoio aos advogados e especialmente a atuação na defesa e
garantia das prerrogativas.”
MAIS ESPAÇO
ÀS MULHERES
A atuação na defesa das mulheres merece um capítulo à
parte, com todas as ações, campanhas, liderança e maior representatividade.
“Sem dúvida, a partir desta
12
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gestão as mulheres começaram a olhar a OAB com outros
olhos, pois perceberam ser possível fazer a diferença, como a
Ana Cláudia fez. Houve sem
dúvida um olhar à inclusão,
às mulheres, ao ser humano,
às causas sociais”, acrescenta a
secretária-geral adjunta Sheyla
Sousa Borges de Liz.
As advogadas ocuparam, em
maior número, as comissões,
participaram de todos os
eventos realizados, se engajaram em todas as ações
em favor da sociedade,
nas
lutas
contra a
violência e nos
debates
de temas

sensíveis ao público feminino.
Um exemplo da atenção ao
tema está na criação da Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero. “Termos uma
mulher na presidência nos encorajou a enfrentarmos, com
muito mais vigor, um problema
histórico, cultural, a violência
contra as mulheres em todas
as suas faces. Este, sem
dúvida, é um legado que
estamos deixando para
as futuras gerações”,
comenta a presidente da Cevige,
Beatriz Monteschio.
Sua fala
é complementada
pela presidente da

Laço Branco: luta contra a violência de gênero foi uma das
marcas da gestão 2019/2021 e teve a adesão masculina

Comissão das Mulheres Advogadas. “A sensibilidade da Ana
Cláudia, seu carinho, respeito e
capacidade ao tratar de temas
como a igualdade de gênero
nos motivou a realizarmos importantes discussões nesta gestão, lançando luz sobre a condição da mulher e apontando
caminhos”, frisa Marlene Tissei
São José.
REFERÊNCIA EM GESTÃO
A OAB Maringá tornou-se
ainda referência nacional em
outra área fundamental, deixando importante legado.
O diretor-tesoureiro Eder Fabrilo Rosa explica: “Foi com
muito orgulho que integrei este
grupo, ocupando uma função
em que tive condições de fazer
a diferença, especialmente na
implantação de um programa
de compliance e gestão dos re-

cursos da OAB, recebendo todo
o incentivo e apoio da nossa
presidente.”
Além da transparência que o
programa proporciona, organização de processos, agilidade
na prestação de serviços aos
advogados, no relacionamento com fornecedores, as boas
práticas transformaram a OAB
Maringá em uma entidade referência para o sistema OAB, bem
como também para a sociedade.
A gestão 2019/2021 conseguiu, portanto, deixar importantes marcas, em especial a
demonstração do importante
papel que a OAB possui, não
somente junto à advocacia, mas
a toda a sociedade, ao enfrentar,
nos últimos dois anos, um dos
maiores desafios da história recente, a pandemia da Covid-19
e fazer a diferença.

Mulheres
advogadas
ganharam
mais espaço
e participação
na OAB

Revista
Revista OAB
OAB Maringá
Maringá -- Janeiro
Janeiro 2022
2022
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Programa de
Compliance
é modelo

EDER FABRILO ROSA
Diretor-tesoureiro da OAB Maringá
Gestão 2019/2021

GESTÃO: Gerir com eficiência os recursos possibilitou, por exemplo,
a revitalização do Centro de Convivência, com apoio da CAA/PR
14
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Gerir com eficiência e eficácia
os recursos da OAB, implementar boas práticas e uma nova
cultura de gestão.
Estes foram os principais objetivos que traçamos para o setor financeiro e administrativo
da OAB Maringá, assim que assumimos nosso mandato para a
gestão 2019/2021.
Entendemos que os recursos
da nossa entidade pertencem a
todos os advogados e advoga-

Maringá foi a primeira subseção
a implantar programa
lhorias em nossa sede, a exemplo da implantação das salas de
audiência virtual, coworking,
revitalização do nosso espaço
gourmet (fundos da sede) e revitalização do Centro de Convivência, que contou com o apoio
financeiro da CAA/PR.
Mais importante que as obras
físicas, no entanto, estamos implantando uma nova cultura
em nossa entidade, a da eficiência, eficácia e boas práticas de
gestão.
E tudo isso foi possível, pois
nesses três anos de nossa gestão, contamos com o irrestrito
apoio da nossa presidente Ana
Cláudia e dos demais integrantes da diretoria.
Com certeza estamos deixando um importante legado para
as futuras gestões, que terão
muito mais previsibilidade, segurança e meios para melhorar
ainda mais seu trabalho em favor da nossa classe.

das e devem ser revertidos em
benefícios à classe, sendo assim,
devem ser geridos de forma
transparente e com eficiência.
Para isso, elaboramos um Programa de Compliance, que vem
sendo implementado e aperfeiçoado.
As boas práticas de gestão,
elaboradas neste programa, estabelecem uma série de ordenamentos a serem seguidos por
todos que integram a gestão
da entidade (diretoria, conselho, comissões), colaboradores,
prestadores de serviços etc.
Fomos a primeira Subseção
do país a implementar tal programa preventivo. Com isso,
a OAB Maringá se tornou re-

ferência nacional, servindo de
modelo para outras subseções
e seccionais do país, e também
para entidades da sociedade civil organizada.
O Programa de Compliance, muito mais que um marco,
é um instrumento eficiente de
gestão, pois proporciona melhor prestação de serviços a todos os advogados, bem como
economia e mais assertividade
nos investimentos dos recursos
financeiros.
Como é de conhecimento de
todos os advogados, mesmo
contando com recursos limitados diante do tamanho da
nossa estrutura, ainda assim
conseguimos implementar me-

Mais importante
que as obras
físicas, estamos
implantando
uma nova
cultura em nossa
instituição a partir
do Programa
de Compliance
Revista OAB Maringá - Janeiro 2022
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FORMAÇÃO
E
INCLUSÃO
Um importante legado
da gestão 2019/2021
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Em 2019 foi realizado o maior congresso jurídico do
país, organizado por uma subseção da OAB
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O papel
intergeracional
da Ordem
Vários são os âmbitos da vida em
que as gerações se encontram

BRUNO GREGO-SANTOS
Vice-presidente da OAB Maringá
Gestão 2019/2021

UNINDO GERAÇÕES: compromisso de novos
advogados (foto maior) e cerimônia de jubilamento
18
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Vários são os âmbitos da vida
em que as gerações se encontram, em que o tempo dista e
une pessoas, em que os indivíduos separados pela idade
se aproximam por ideais em
comum. E, para a satisfação
de nossa classe, a advocacia é
talvez a profissão que mais perfeitamente concilia as diversas
gerações de profissionais sob o
manto de uma mesma missão.
Como advogadas e advogados, profissionais em início de
carreira se irmanam àqueles que

Gestão 2019/2021
cumpriu o
desafio de agregar
à Ordem, tanto
advogados em
início de carreira
quanto os mais
experientes,
promovendo
eventos e ações
em todos os ciclos
profissionais da
advocacia
completam décadas e décadas
de experiência, compartilhando todas as gerações do mesmo
espírito e relevância social que
coroam a história da Ordem e
da nossa profissão. Nesse sentido, é papel essencial da OAB
se dedicar de modo especial à
advocacia em todas as fases da
profissão e da vida, postando-se como referencial entre as diversas gerações de advogados
e advogadas. E é isso o que fez
a OAB Maringá nesta gestão
2019/2021.
As já tão conhecidas vicissitudes que afligem nossa profissão
na contemporaneidade — num
momento em que montamos a
mais de 1,2 milhão de inscri-

tos — não atingem somente os
advogados em início de carreira; profissionais estabelecidos,
veteranos ou até aqueles que já
planejam sua aposentadoria necessitam de atenção da Ordem,
e a Subseção guarda comprometimento especial para com
essa missão.
Justamente por isso, a OAB
Maringá buscou o apoio especial de todos os advogados e
advogadas no aprimoramento
das relações intergeracionais
em nossa classe, suportando-se
mutuamente em busca do bem
de todos. Para tanto, a Subseção
preparou e executou diversos
projetos que, juntos, buscam
construir o melhor cenário para

que a advocacia seja um projeto
para toda uma vida.
Para os advogados em início de carreira, a OAB Maringá construiu instrumentos de
apoio nos primeiros passos,
com a criação da Semana do
Compromisso — composta por
uma série de cursos e eventos
de integração e formação para
os novos profissionais —, e a
formatação de um Curso de
Formação para ingresso sólido,
na prática da advocacia.
Progredindo no desenvolvimento profissional de advogadas e advogados, a OAB Maringá se propôs a atuar no suporte
à consolidação e estabilidade
profissionais, com a intensificação da ESA na promoção de
cursos de aperfeiçoamento, e
com o planejamento do Programa de Mentores da Subseção.
Pretendeu-se assim promover
o crescimento e consolidação
profissionais pela convivência
entre as gerações de advogados, aproveitando ao máximo
as experiências e conquistas de
que a nossa classe pode se orgulhar na continuidade de nossa
missão.
Coroando este posicionamento em torno de todo o ciclo profissional da advocacia, a
OAB Maringá se dedicou e intensificou as iniciativas de promoção do bem-estar de advogadas e advogados, ampliando a
atuação na valorização da mulher advogada, intensificando
a colaboração com a Caixa de
Assistência para a promoção da
saúde integral do profissional,
e incentivando o planejamento
da aposentadoria dos colegas.
A riqueza de nossa classe reside na notável amplitude geracional dos seus integrantes, que
alcançam muitas vezes carreiras impressionantes que ultrapassam os cinquenta anos.
Revista OAB Maringá - Janeiro 2022
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Conjuri foi o maior
evento realizado
pela Subseção,
oportunidade para
o aperfeiçoamento profissional

Eventos reúnem
estudantes, iniciantes
e advogados experientes
A OAB Maringá teve entre suas prioridades,
no triênio 2019/2021, o cumprimento de um
importante papel, que é a contribuição para
a formação profissional dos advogados e advogadas, reunindo-os em grandes eventos,
além de proporcionar a interação entre professores, acadêmicos, iniciantes e profissionais experientes.
E tudo isso foi possível por meio da realização de grandes eventos. E o que melhor ilustra
esse trabalho foi o Congresso Jurídico Integrado de Maringá (Conjuri), que em 2019 bateu o
recorde de público, diversidade e atualidade
de temas, palestrantes, além de reunir, em um
mesmo local, estudantes e advogados, que bus-
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cavam atualização profissional e conhecimento
atualizado.
A XIII edição reuniu 2.600 inscritos, durante
três dias de auditório lotado no Fashion Hall.
Foram nove palestras e apresentação de 193 trabalhos acadêmicos de estudantes de todas as
faculdades de direito de Maringá. “O Conjuri
contribui para a formação dos futuros advogados, ainda na faculdade, dando-lhes um conteúdo que possivelmente não teriam na academia.
Muitos ali, inclusive, fazem sua opção pela área
em que irão atuar a partir dessa experiência. Demonstra a preocupação da OAB com todo o ciclo
de formação do advogado”, comenta o coordenador do evento, Rafael Veríssimo.

EVENTO PRESTIGIADO: Diretoria da OAB, organizadores do Conjuri e palestrantes da edição 2019
Revista OAB Maringá - Janeiro 2022
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Eventos tiveram por finalidade atender todos
os ciclos de formação dos advogados

Evento da Semana
do Conhecimento

Entre os palestrantes dessa edição histórica estavam juristas de renome internacional, como Dra. Ana Carla Harmatiuk Matos, Dr. Alberto Marques dos Santos, Dr.
Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk, Dr. Paulo Roberto Pereira de Souza, Dr. Leonardo
Cacau, Dr. Alberto Zacharias Toron, Dr.
Rodrigo Koehler, Dr. Alberto Marques dos
Santos e Dra. Ana Carolina Oascolati, além
da consultora da ONU, Dra. Fiona Darroch, que proferiu uma aula magna sobre os
desafios do direito e da justiça em um mundo globalizado.
Nos dois anos seguintes o evento não foi
realizado por conta da pandemia.
SEMANA DO CONHECIMENTO

Presidente da Comissão
dos Dativos da OAB/PR,
Sabrina Becue

Ciclo da Advocacia Dativa
realizado em 2019
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Outro importante evento, realizado em
2019, de forma inédita, foi a Semana do Conhecimento, que discutiu questões como os
desafios no início da carreira, como se posicionar na advocacia, se portar profissionalmente, atender aos clientes, observar a ética
e defender as prerrogativas.
Durante uma semana, advogados recém-compromissados, bem como outros em
início de carreira tiveram a oportunidade
de conviver com profissionais mais experientes, magistrados, integrantes do Ministério Público, que trataram de situações
reais enfrentadas no início de jornada, além
de participarem de mentorias e simulação
de audiências, sem contar a imersão para
conhecer o funcionamento da OAB e como
participar da entidade.
CICLO DA ADVOCACIA DATIVA
Uma semana inteira de palestras e discussões de temas atuais e relevantes. Este
foi o objetivo do I Ciclo da Advocacia Dativa do Paraná, realizado de 11 a 15 de março
de 2019. Avogados e magistrados discorreram a respeito de temas como “Procedimentos especiais criminais”, “Advocacia
4.0”, “Prerrogativas”, “Ética e disciplina”,

“Litígio e mediação”, “Convênios e os benefícios à classe”, “Audiência de custódia”,
entre outros.
Esse evento foi fundamental, pois proporcionou conhecimentos práticos a centenas de advogados, a maioria jovens, que
iriam atuar como dativos. Aliás, a advocacia dativa esteve entre as prioridades da
gestão, que dispensou forte atuação, tanto
na qualificação, apoio e organização, como
na cobrança dos pagamentos, a serem feitos pelo Estado, especialmente durante a
pandemia.

Evento na programação do
Ciclo da Advocacia Dativa

INTERAÇÃO POR MEIO DO ESPORTE
Maringá sediou, em junho de 2019, o
maior evento esportivo e de integração da
advocacia paranaense, batendo recorde
de inscritos, o "III Jogos da Advocacia do
Paraná (JAPs)", com disputas de quatro
esportes — corrida, futebol, vôlei e xadrez
— em 11 modalidades. Mais de 1 mil advogados estiveram presentes para participar das competições e prestigiar o evento.
Maringá inclusive ficou com maior número de medalhas (9).
CAMPEONATO DE FUTEBOL
Outro grande evento que reuniu dezenas de advogados em Maringá foi o XIII
Campeonato Estadual de Futebol Livre,
VIII Máster, IV Supermaster e II Feminino, realizado de 12 a 15 de novembro de
2021, reunindo times de várias subseções
do Paraná.
Conforme explica o presidente da Comissão de Esportes da Subseção anfitriã,
André Rezende, foi uma honra para a OAB
Maringá sediar esses dois grandes eventos
esportivos, visando promover a interação
entre a advocacia paranaense, a amizade,
sem esquecer, o espírito competitivo.

Time maringaense
de futebol feminino

Jogos dos Advogados do Paraná
realizados em Maringá

Subseção fez bonito
dentro e fora de campo

Revista OAB Maringá - Janeiro 2022
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MAIOR DO PARANÁ
VI Seminário Estadual de
Direito Previdenciário

ATUALIZAÇÃO: Seminário foi o maior evento de Direito Previdenciário realizado no Paraná
após a Reforma da Previdência, reunindo grandes expoentes da área no país
24
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Foram 10 palestras, nove oficinas
e 25 especialistas de renome internacional reunidos nos dias 28 e 29
de novembro de 2019, no Country
Clube, em Maringá, para o VI Seminário Estadual de Direito Previdenciário.
Foi o primeiro evento pós-reforma
da Previdência, portanto, essencial
para atualizar os advogados que
atuavam na área sobre todas as novidades.
Para o presidente da OAB Paraná, Cássio Telles, foi o maior evento
previdenciário realizado no Paraná.
As edições de 2020 e 2021 aconteceram de forma “on-line”.

Revista OAB Maringá - Janeiro 2022
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RESPEITO
ÀS
PRERROGATIVAS

Diretoria da OAB Paraná,
da Subseção e conselheiros no
lançamento da Procuradoria de
Prerrogativas

26
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A defesa das prerrogativas
foi prioridade da gestão
Implantação da Procuradoria de Prerrogativas foi uma
importante conquista em favor da advocacia

Revista OAB Maringá - Janeiro 2022
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Trabalho heroico em
defesa da advocacia

Presidente Cássio Telles e diretoria da
Subseção inauguram Procuradorias
de Fiscalização e Prerrogativas

EVERTON CALDEIRA
Secretário-geral - Gestão 2019/2021

O trabalho do advogado vai
muito além da elaboração de peças jurídicas, realização de audiências ou administração de um
escritório. A advocacia também
conta com uma função social. O
advogado exerce um papel fundamental na defesa dos direitos
do cidadão, na promoção da justiça e da cidadania. E para poder
28
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cumprir seu mister, a legislação
define uma série de prerrogativas, as garantias que favorecem
o exercício pleno da profissão,
possibilitando, assim, maior
autonomia e independência ao
profissional.
Por conta dessas prerrogativas, nenhum advogado deve ser
constrangido. Tampouco pode
ter seu papel diminuído por
qualquer autoridade do Judiciário, Executivo, Legislativo ou
mesmo do Ministério Público.

As prerrogativas da advocacia estão elencadas nos artigos
6.º, 7.º, 7.º, I, 7.º A e artigo 31
§1º da lei 8.906/94, Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil, e, ainda, na Constituição da
República Federativa do Brasil,
artigo 133.
E é exatamente pela importância das prerrogativas para
todos os advogados e advogadas que priorizamos, na gestão
2019/2021, a defesa intransigente desses direitos. Fomos mui-

Comissão de Prerrogativas
atuou em plantão 24 horas
ro plano, o amor à profissão, à
justiça, ao direito como guias
de vida. Em nome de toda nossa diretoria, estendemos nossa
mais sincera gratidão a todos os
integrantes desse grupo.
Agradecemos ainda ao então presidente da OAB Paraná,
Cássio Telles, que atendeu a
este pleito da advocacia maringaense. Agora, temos um procurador contratado pela Seccional, à disposição em nossa sede.
Embora a atuação do colega
Felipe Rodrigues tenha iniciado
em 2021, já é merecedor dos parabéns, tendo obtido êxito em
diversas demandas.
Por fim, chamamos a atenção de todos os advogados e
advogadas: conheçam nossas
prerrogativas, tendo-as como
direitos fundamentais ao exercício da nossa atividade profissional, defenda-as sempre que
aviltadas em qualquer situação.
Afinal, as prerrogativas são dos
advogados, mas o beneficiário
final é o cidadão.

to felizes, tanto
com o trabalho
ímpar realizado pelos advogados que se
voluntariaram nesta árdua
e difícil missão na Comissão de
Prerrogativas, como também
pela implantação das Procuradorias de Prerrogativas e Fiscalização em nossa Subseção.
Nesta oportunidade, portanto, só temos a agradecer e parabenizar. Primeiramente aos colegas da Comissão, que, mesmo

trabalhando voluntariamente, estiveram disponíveis em tempo integral,
tanto durante seus expedientes
de trabalho, como também até
à noite e madrugada. Um trabalho, podemos dizer com toda
a ousadia e segurança, heroico,
voluntário, como já frisamos,
cujo pagamento é o agradecimento vindo do advogado ora
aviltado, ora em dificuldade,
socorrido por esses colegas que
colocaram a Ordem em primei-

As prerrogativas
são direitos
constitucionais
dos advogados,
uma vez que estes
são indispensáveis
à administração da
justiça
Revista OAB Maringá - Janeiro 2022
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Prerrogativas,
instrumento de
justiça
Tornar as prerrogativas instrumentos efetivos em defesa
da advocacia foi prioridade da gestão 2019/2021

Presidente Ana Cláudia
destaca, durante implantação
de procuradoria, importância
das prerrogativas

Na gestão 2019/2021, as prerrogativas foram prioridade,
sendo amplamente divulgadas,
para pleno conhecimento de
todos os advogados e autoridades, defendidas em sua plenitude, além de criados instrumentos efetivos para acesso a todos
os profissionais.
“Logo no início da gestão fomos incumbidos desta missão
pela diretoria, qual seja, dar
efetividade plena à defesa das
prerrogativas, como instrumento essencial ao advogado
no cumprimento de seu múnus
30
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público. E assim o fizemos ao
longo do triênio”, aponta o
presidente da comissão, Diego
Marchiotti.
A comissão atuou sob três
perspectivas, aponta o presidente: “a dos advogados
como protagonistas das prerrogativas; a dos cidadãos, na
conscientização de que a inobservância e o desrespeito às
prerrogativas culminam na
violação dos seus direitos de
defesa, na condição de destinatários finais; e das autoridades,
no sentido de que esses direitos

seriam exigidos com autonomia
e independência que a dignidade da advocacia nos confere”.
E em todas essas perspectivas,
aponta o presidente da comissão,
“atuamos com muito rigor, comprometimento e determinação,
fazendo valer os direitos de todos os advogados e advogadas”.
PLANTÃO
PRERROGATIVAS 24H
Os advogados passaram a contar logo no início da gestão com
o plantão prerrogativas. “Co-

CAMPANHAS EM DEFESA DAS PRERROGATIVAS
foram realizadas ao longo de toda a gestão

locamos à disposição dos advogados
um número de WhatsApp, com funcionamento 24h por dia. Com isso,
os colegas aviltados em seus direitos
puderem nos acionar, a qualquer dia
ou horário, para a firme atuação na
defesa de suas prerrogativas”, aponta
Marchiotti.
Ainda, os integrantes da comissão
foram aos fóruns, às delegacias, aos
presídios, aos órgãos públicos, onde
quer que fossem demandados, não
somente em Maringá, mas também
nas demais comarcas pertencentes à
Subseção, para atuar na defesa dos
advogados.
CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO
Outra ação de grande repercussão
foram as campanhas permanentes de
divulgação das prerrogativas profissionais, por meio dos canais de comunicação da Subseção, do “Informe
OAB”, em parceria com a rádio CBN,
além de palestras, lives e outros eventos realizados. Houve foco ainda na
divulgação das prerrogativas das mulheres advogadas.
Um exemplo de campanha de valorização das prerrogativas foram os
“banners” disponibilizados na sede e
em todas as salas, informando sobre o
plantão e, ao mesmo tempo, lembrando às autoridades a respeito desses direitos essenciais.

Procuradorias de
Prerrogativas e Fiscalização,
grande conquista
A implantação das Procuradorias
de Prerrogativas e Fiscalização da
OAB Maringá, no dia 7 de maio de
2021, foi importante conquista da
advocacia regional, que passou a
contar com um procurador contratado
pela OAB Paraná e focado na defesa dos
direitos profissionais dos advogados.
“Sem dúvida, esse projeto é um marco na
luta em defesa das prerrogativas, tão caras à
nossa profissão. Trata-se de uma reivindicação levada à
Seccional e atendida em favor de todos os advogados”,
frisa a presidente da Subseção, gestão 2019/2021, Ana
Cláudia.
O ato solene de implantação da procuradoria foi conduzido pelo presidente Cássio Telles, que frisou: “O respeito
às prerrogativas profissionais é a garantia de que a advocacia pode ser exercida em sua plenitude, atendendo
adequadamente à população. Os advogados são os porta-vozes dos cidadãos em suas reclamações, das reivindicações do povo brasileiro perante o Judiciário. E nós
queremos uma democracia forte e com a procuradoria de
prerrogativas aqui em Maringá é o que estamos fazendo,
ao colocarmos um profissional remunerado, contratado
pela OAB, para atender à advocacia”.
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REUNIÕES COM
AUTORIDADES
O grupo de advogados voluntários da comissão manteve ainda, ao longo do triênio
2019/2021, dezenas de reuniões
com autoridades judiciárias,
comando dos presídios, delegados, além da visita in loco a esses
locais na defesa dos advogados.
O presidente explica que essas
reuniões foram muito importantes, pois, além de divulgar
as prerrogativas, sua importância, demonstra que a OAB está
efetivamente atenta a qualquer
ofensa contra um advogado e
agirá com veemência em sua
defesa.
VIOLAÇÃO DE
PRERROGATIVAS É CRIME
Outra vitória da advocacia veio
com a Lei 13.869/19, que entrou em vigor em 3 de janeiro
de 2020, determinando em seu
32
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artigo 43, que "constitui crime
violar direito ou prerrogativa
de advogados previstos nos incisos II, III, IV e V do caput do
artigo 7.º desta lei". A pena é de
três meses a um ano, além de
multa.
Além de divulgar amplamente à classe, a OAB Maringá ainda fez ressoar o tema nos mais
diversos meios de comunicação.
PRERROGATIVAS DAS
ADVOGADAS
Houve ainda um trabalho em
favor das prerrogativas especiais voltadas às advogadas.
Em março de 2019, por exemplo, a presidente da Comissão da Mulher Advogada da
Seccional, Mariana Lopes, ao
lado de representantes da subseção, entregou aos diretores
dos fóruns ofícios dando conhecimento aos magistrados e
promotores a respeito das prer-

rogativas e cobrando seu inteiro cumprimento.
Ainda em favor das advogadas, o TRT9 decidiu pela preferência às profissionais gestantes na ordem das audiências.
Outra conquista veio em
2021 por meio da Procuradoria
de Prerrogativas da Subseção
a favor de uma advogada, que
teve atendido pedido de suspensão de audiência por conta de sua gestação. Trata-se de
uma importante prerrogativa
a favor de todas as advogadas.
"Sabemos que esse é um trabalho permanente, uma bandeira não somente da nossa
instituição, mas a ser hasteada
e defendida por todos os advogados e advogadas em seu
dia a dia. Afinal, nossas prerrogativas existem por uma razão clara, que é a garantia da
justiça, do direito e da cidadania", finaliza o diretor Everton
Caldeira.

Diretor Everton Caldeira,
presidentes das comissões de
Prerrogativas, Diego Marchiotti,
de Direitos Humanos, Henrique
Machado, da Advocacia Criminal,
Fúlvio Stadler e a conselheira
Liana Carla levam reivindicações
à diretoria do Depen

DIÁLOGO
Representantes
da OAB Maringá
em visita ao sistema
penitenciário

ATUAÇÃO
Diretor da Subseção
e presidentes das
comissões de
Prerrogativas e do
Tribunal do Júri em
reunião no 4º BPM
Revista OAB Maringá - Janeiro 2022
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VOZ QUE
SE ELEVA
A FAVOR DA
COLETIVIDADE

34

Revista OAB
OAB Maringá
Maringá -- Janeiro
Janeiro 2022
2022
Revista

Advogados e advogadas distribuem rosas em
gesto simbólico contra a violência de gênero
Revista OAB Maringá - Janeiro 2022
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OAB Maringá e seu
importante papel social
Subseção fez a diferença ao atuar em favor de demandas coletivas
A OAB é dotada de funções
públicas e sociais, na medida
em que o legislador, reconhecendo e disciplinando o papel
constitucional dos advogados
e da OAB, atribuiu-lhes a missão de defender a Constituição,
a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos
humanos, a justiça social, e de
pugnarem pela boa aplicação
das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas.
Nesse sentido, a OAB Maringá cumpriu, com muito rigor,
esse papel, ao ser protagonista
de diversas ações e movimentos
em favor de toda a coletividade.
Aliás, esse é um legado da diretoria que teve na presidência a
primeira mulher na história da
Subseção.
Ainda, realizou dezenas de
campanhas em prol de famílias
carentes, sobretudo impactadas
pela pandemia, com arrecadação de agasalhos, alimentos e
produtos de higiene e limpeza.
Houve presença também
junto ao sistema prisional, por
meio das comissões de Prerrogativas e Direitos Humanos,
atuando tanto na garantia de
direitos dos detentos e servidores, como dos advogados.
A OAB ampliou a luta em fa36
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vor dos direitos das mulheres
e contra violência de gênero e
esteve engajada em dezenas de
ações em favor da saúde, como
Setembro Amarelo, Outubro
Rosa, Novembro Azul, entre
outras.
ATUAÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA
DE GÊNERO E PELA VIDA
Sem dúvida, uma importante
marca da gestão 2019/2021 foi a
luta contra a violência de gênero. O envolvimento em movimentos, campanhas e ações se
deu ao longo do triênio.
Esse trabalho começou logo
no início de 2019, quando foram realizadas importantes
ações tratando dos direitos das
mulheres, inclusão, bem como
contra a violência de gênero.
Já em julho, houve mobilização contra o feminicídio, mês
que marca a data da morte de
uma advogada de Guarapuava
e se tornou lei estadual. A data
foi lembrada também nos anos
seguintes.
Em novembro de 2019 houve amplo debate sobre modificações na Lei Maria da Penha,
além da mobilização de advogadas e advogados na Campanha do Laço Branco, cujo simbolismo foi a entrega de rosas
brancas aos homens.

Em 2020, um crime bárbaro
levou a Subseção a ampliar ainda mais essa luta. Em janeiro a
cidade foi surpreendida pelo
assassinato da bailarina Maria
da Glória Poltronieri Borges, a
Magó.
Além de participar de grandes
mobilizações que aconteceram
nos meses seguintes, pedindo o
fim da violência contra as mulheres e o feminicídio, a OAB
Maringá se engajou na luta por
melhor estrutura para o Instituto Médico Legal, fundamental
para auxiliar na resolução de
crimes como aquele.
A presidente Ana Cláudia esteve por várias vezes no IML
local e em reunião com o secretário de Estado da Segurança
Pública, cobrando soluções.
No mesmo período foi constituída a Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero
(Cevige), que desempenhou ao
longo de dois anos um papel
fundamental na ampliação da
defesa das mulheres vítimas de
violência.
SUBSEÇÃO ARRECADA
ROUPAS EM PROL DA
EMPREGABILIDADE
Uma ação que contou com
ampla adesão foi a “Campanha
em prol da empregabilidade”,

CAMPANHA CONTRA O FEMINICÍDIO (foto maior); advogados e advogadas participam da Campanha Laço Branco;
alimentos arrecadados em favor de famílias carentes (foto acima); e evento de lançamento da
campanha Fevereiro Laranja pela doação de medula óssea, tendo como símbolo o "João Bombeirinho"
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idealizada pela Comissão de Direito do Trabalho. Realizada em
2019 e em 2021, conseguiu arrecadar roupas e sapatos sociais, distribuídos primeiramente a pessoas
que estavam em busca de emprego, depois aos trabalhadores que
desempenham funções que exigem vestimenta social.
E, para tornar ainda mais especial um dos momentos mais marcantes na vida das famílias, a OAB
Maringá arrecadou roupas e sapatos para os casais inscritos no casamento coletivo, realizado no dia 26
de novembro de 2021.
Somente de vestidos de festa foram mais de 100 peças, fora outros
itens, como saias, blusas, sapatos e
ternos masculinos.

OUTUBRO ROSA contou
com grande mobilização
de advogados e advogadas

DEZENAS DE TONELADAS DE
ALIMENTOS ARRECADADAS
Ainda, cumprindo sua função
social, a OAB Maringá realizou
várias campanhas, ao longo do
triênio, em especial nos anos de
pandemia, para arrecadação de
alimentos.
Foram arrecadadas dezenas de
toneladas e centenas de caixas de
leite, entregues a entidades sociais,
paróquias da Igreja Católica, entre
outras, de modo a atender famílias
carentes, sobretudo impactadas
pela pandemia.
Inclusive a vacinação contra a
gripe, realizada pela Caixa de Assistência, foi local de arrecadação
de alimentos e leite. Ao mesmo
tempo em que garantia sua imunização os advogados contribuíam
com pessoas em situação de vulnerabilidade.
Ainda, além das ações em favor
de melhores condições nos presídios, ação permanente da comissão de direitos humanos, foram
realizadas campanhas em prol de
mulheres encarceradas.
Por meio de integrantes da Comissão das Mulheres Advogadas
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EM CURITIBA
Presidente da Subseção cobra do secretário
de Estado da Segurança e de autoridades
estaduais melhorias ao IML

e dos Direitos Humanos, foram arrecadados produtos de higiene e beleza
para atender às presidiárias, entre outras ações em favor desse público.
CAMPANHAS DE
PREVENÇÃO À SAÚDE

FALTA DE ESTRUTURA
Presidente Ana Cláudia
e secretário-geral Everton
Caldeira conhecem
condições do IML local

Outra forma de atuação da OAB em
favor dos advogados e também da sociedade foi o engajamento em ações de
saúde preventiva, a exemplo do Fevereiro Laranja, Março Lilás, Setembro
Amarelo, Outubro Rosa e Novembro
Azul.
Aliás, em outubro e novembro a
sede da OAB “vestiu” as cores rosa e
azul, respectivamente, em apoio a essas importantes campanhas. Além disso, foram distribuídos, em setembro,
outubro e novembro, bombons com
frases chamando a atenção para a prevenção ao suicídio, ao câncer de mama
e ao câncer de próstata.
COMITÊ 9840 FAZ A DIFERENÇA
Vale destacar ainda uma ação de grande impacto realizada pela OAB Maringá em 2020. Trata-se do Comitê 9840
de combate à corrupção eleitoral, que
atuou tanto na realização de um importante debate, reunindo no auditório da
Subseção todos os candidatos a prefeito
que disputavam o primeiro turno, bem
como acompanhou todo o processo.
“Foi um trabalho muito efetivo.
Atuamos na divulgação do aplicativo
‘Voto Legal’, desenvolvido pela OAB
Paraná, que recebia denúncias de possíveis infrações, realizamos diversas
ações com a finalidade de promover
uma eleição mais transparente e em
favor da conscientização do eleitor”,
aponta o advogado Marcelo Tavares,
que esteve à frente desse trabalho.
“A OAB possui um papel de liderança muito importante. Por isso, atuamos nesses três anos de forma muito
presente junto às entidades da sociedade civil, nas causas sociais e coletivas, buscando fazer a diferença e desempenhando efetivamente esse papel
fundamental da nossa entidade”, confirma a presidente da OAB Maringá
Ana Cláudia.
Revista OAB Maringá - Janeiro 2022
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PANDEMIA E
O MAIOR DESAFIO
DA HISTÓRIA DA OAB
OAB Paraná e Subseção atuaram junto
ao TJ/PR pela retomada do andamento
processual e o retorno ao presencial
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REUNIÃO VIRTUAL
entre presidente da
OAB PR e presidentes
de Subseções para
tratar sobre andamento
processual

“De repente, não sabemos
como será o amanhã”
Achille Mbembe, filósofo e teórico político camaronês, resumiu, nesta frase, o que foram os
anos de 2020 e 2021, em que o mundo enfrentou um dos maiores desafios de sua história, a
pandemia da Covid-19. Tempos de incerteza,
segregação, de medo, de ruptura, de quebra de
paradigmas.
Para a advocacia e para o Judiciário não poderia ser diferente. Os impactos foram diretos,
disruptivos, profundos.
Para a gestão da OAB Maringá, o triênio
2019/2021 se divide em dois momentos. O primeiro ano, em que foram fomentadas inúmeras
ações e implementados novos projetos em favor da advocacia e da sociedade, eventos essencialmente presenciais, chegando a reunir mais
de 2, 5 mil pessoas, a exemplo do Conjuri, e os
dois últimos anos de pandemia.
“A pandemia é claramente um divisor, não
somente para a nossa gestão, mas para a história da OAB, para o judiciário, de forma geral. Jamais um evento foi tão impactante e de
tamanha imprevisibilidade como esta pandemia”, aponta a presidente Ana Cláudia Pirajá
Bandeira.
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Em poucos dias não havia fóruns abertos, os
processos estavam paralisados, os decretos restringiam atividades do comércio, da prestação de
serviços — atingindo todos os advogados —, e o
funcionamento da própria OAB.
“A partir daí começamos efetivamente uma nova
gestão. Como não havia nenhuma experiência anterior, elegemos a preservação da vida, da realização da justiça e o apoio à subsistência dos advogados”, comenta Ana Cláudia.
JUSTIÇA ACONTECEU NOS
ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA
Com a pandemia, ficou evidente o papel constitucional da advocacia na administração da justiça
(Art. 133 da CF). “A justiça passou a acontecer efetivamente nos escritórios de advocacia”, aponta a
presidente.
“Em cada atendimento realizado por um advogado, em cada demanda levada ao judiciário,
buscou-se a realização da justiça. E essa movimentação da advocacia, aliada ao trabalho da OAB, levou o Judiciário a buscar meios para a retomada
do andamento processual.”

Diretoria da OAB/PR realiza Colégio Regional
de Presidentes em Maringá para tratar dos
desafios da advocacia na pandemia

PRESSÃO SOBRE O JUDICIÁRIO
“A diretoria da OAB Paraná trabalhou
muito para que os tribunais retomassem
suas atividades. Eram reuniões praticamente diárias em busca de soluções.
Nós levávamos as reivindicações e necessidades da advocacia à Seccional e o
presidente Cássio Telles atuava junto ao
judiciário”, destaca a presidente da OAB
Maringá.
Esse trabalho levou o Projudi a aceitar,
ainda em março de 2020, por exemplo,
áudios e vídeos nos processos. Além disso, a atuação continuou pela retomada do
andamento processual, começando por
audiências virtuais e gradativamente buscando-se o retorno ao presencial.
“Foi como se adentrássemos em uma es-

trada com uma densa neblina, nós não conseguíamos enxergar um horizonte de 10, 15
dias. Num primeiro momento acreditávamos que até o mês de julho de 2020 tudo
estaria superado. Gradualmente vimos que
a situação (da pandemia) era mais grave”,
enfatiza o presidente da seccional, Cássio
Telles.
E acrescenta: “E desde o primeiro momento a preocupação foi manter a justiça
funcionando, a advocacia atuando, prestando seus serviços para a sociedade. E
conseguimos, o Paraná foi o estado da federação que sofreu menos os impactos da
pandemia no Poder Judiciário. Reconheço
que houve dificuldades (e ainda há), mas
aqui só tenho que ressaltar e parabenizar a
bravura da advocacia que superou e continuou trabalhando em nome da justiça”,
avalia.

Diretoria da OAB leva demandas da advocacia
criminal ao sistema prisional
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ATUAÇÃO: Com restrições impostas
pela pandemia, comissões encontraram nos ambientes virtuais meio
para manter trabalho ativo

LIVES SUBSTITUEM O
PRESENCIAL
Logo após o lockdown decretado no Paraná e no Município,
a partir de março de 2020 as
comissões da Subseção fizeram
a diferença na discussão, por
meio de lives, de temas relacionados à pandemia e às diversas legislações que passaram a
vigorar. Praticamente todos os
grupos se organizaram em suas
áreas e promoveram importantes discussões “on-line”.
“Os advogados se reinventa-

ram muito rapidamente. Dos
grandes eventos presenciais,
realizados em nossa sede ou
em outros espaços, passamos a
ocupar o meio virtual e com importantes discussões”, aponta
a presidente Ana Cláudia. Para
isso, inclusive, a OAB Paraná
passou a disponibilizar salas no
aplicativo Zoom.
E vale lembrar que todos esses
eventos ganharam um novo território, sendo divulgados em
todas as plataformas, em especial no YouTube da Subseção.
Inclusive, foi lançado durante

SUPORTE:
Sala de
audiência
virtual
instalada
na sede
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a pandemia o canal “Videoteca
Legal”, reunindo cursos, palestras, lives e outros eventos para
acesso de todos os advogados,
gratuitamente.
Outra ação que merece destaque foi a produção de cartilhas
temáticas, redigidas por diversas comissões. Esse material
auxiliou, tanto os advogados,
quando a própria sociedade.
SUPORTE À ADVOCACIA
Além do apoio, da interferência junto ao judiciário, da intermediação de conflitos e garantia
de prerrogativas, o suporte aos
advogados aconteceu ainda com
investimento em infraestrutura
na sede da Subseção, a exemplo
da implantação, em 2020, das salas de audiência virtuais.
“Percebemos que muitos advogados não teriam a estrutura adequada para essas audiências, como internet com boa
conexão, computador, câmera
e programas para acesso às audiências que passaram a ser virtuais. Por isso, equipamos essas
salas."

CARAVANA:
Diretoria da
OAB Paraná e da
Subseção ouvem
reivindicações
dos advogados de
Mandaguaçu (foto
acima)

OLHAR À
COLETIVIDADE:
Arrecadação de
alimentos para
atender famílias
impactadas pela
pandemia

PELA ADVOCACIA:
Presidente Ana Cláudia
cobra retorno do
andamento processual
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Vale destacar ainda que a ESA/PR disponibilizou, em março, cursos gratuitos aos
advogados, como incentivo à atualização
profissional.
Outra ação que repercutiu diretamente
na vida dos advogados foi a forte atuação
junto ao Estado para liberação de recursos
para pagamento da advocacia dativa.
NO MÊS DO ADVOGADO,
UM PRESENTE
Em agosto, acontecem diversos eventos,
em especial o Baile do Rubi. Com a pandemia e sem a possibilidade da realização de
acontecimentos presenciais, a OAB Maringá inovou.
Para comemorar a data mais importante para a advocacia, bem como levar uma
mensagem de esperança, de união, reunindo, mesmo que de forma virtual os
advogados, foi preparada a “Live Show”,
transmitida com recorde de audiência pelo
YouTube. Os advogados foram os artistas,
subindo ao palco montado na sede da subseção, para cantar, tocar seus instrumentos, declamar. A primeira edição foi em
2020 e a segunda em 2021.
“Mesmo distantes, por conta das restrições, encontramos nesta live uma forma de
reunir os advogados, levar uma mensagem
de alegria e esperança”, aponta o idealizador do evento, o diretor-tesoureiro, gestão
2019/2021, Eder Fabrilo Rosa. As duas edições superaram as expectativas, tanto em
audiência, interação dos advogados, como
da qualidade das apresentações.
FILÓSOFO CORTELLA
NA OAB MARINGÁ
Ainda nas comemorações do mês da
advocacia, em 2020, aconteceu um evento
“on-line” de grande repercussão e participação. Em uma live exclusiva, organizada
pela Comissão de Eventos, o filósofo Mario Sérgio Cortella tratou de ética, um tema
fundamental para aquele momento.
“Sem dúvida a pandemia foi impactante,
atingindo a todos, mobilizando nossa entidade a favor da vida, da advocacia e da
sociedade. Cumprimos nosso papel constitucional, ao fazer valer a justiça, o direito e
a cidadania”, destaca Ana Cláudia.
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Festa virtual: em comemoração ao Dia do Advogado

Eventos virtuais, a
exemplo da Live Show,
foram maneiras
encontradas para
'reunir' a advocacia
durante a pandemia

Live Show: evento em comemoração ao Dia do Advogado
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Comissões, elo
entre diretoria,
advocacia
e sociedade

SHEYLA SOUSA BORGES
DE LIZ
Secretária-geral adjunta
Gestão 2019/2021

As comissões são o elo entre
a diretoria, o conselho, os advogados e a sociedade. É por meio
desses grupos temáticos que a
OAB efetivamente acontece.
Muito mais que debater, promover discussões, cursos, eventos, as comissões são fundamentais na estrutura da OAB, seja
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atuando na regulamentação da
profissão, na fiscalização, ou
em defesa das prerrogativas, do
estado democrático de direito,
da justiça social e na garantia
dos direitos humanos.
As comissões são fundamentais ainda para se fazer compreender o direito, cuja natureza
é dinâmica, acompanhando a
evolução dos tempos, das relações sociais, familiares, empresariais e do Estado.
Na OAB Maringá, na gestão
2019/2021, foram mais de 60

comissões em atividade, cada
qual atuando em sua área ou de
forma multidisciplinar.
Foram pelo menos 600 advogados voluntários, que dedicaram seu tempo à classe e à
sociedade, cumprindo efetivamente o múnus público da advocacia.
Nesta pandemia, mostraram-se ainda mais essenciais,
quando se renovaram, mantendo reuniões e eventos de altíssimo nível por meio virtual,

Trabalho em favor da advocacia e da sociedade

Mais de 60
comissões
atuaram, tanto
em favor dos
advogados,
quanto de
causas sociais

promoveram a integração, se
articularam para fazer a justiça
efetivamente acontecer, mesmo
com os fóruns fechados. Ainda,
foram o olhar da OAB voltado à
sociedade.
Essenciais, as comissões fizeram a OAB efetivamente acontecer, promoveram o direito, a
justiça e a solidariedade.
Por isso, em nome da diretoria (Gestão 2019/2021), só temos
a agradecer por este brilhante e
incansável trabalho.
Revista OAB Maringá - Janeiro 2022
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COMISSÕES
EM AÇÃO
COMISSÃO COMPLIANCE
COMISSÃO CRIMINALISTA
COMISSÃO DA ADVOCACIA PÚBLICA
COMISSÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA
COMISSÃO DA MULHER ADVOGADA
COMISSÃO DE AÇÃO SOCIAL E
SERVIÇOS FILANTRÓPICOS
COMISSÃO DE ADVOCACIA COLABORATIVA
COMISSÃO DE ADVOCACIA DATIVA
COMISSÃO DE CONVÊNIOS
COMISSÃO DE DEFESA DOS ANIMAIS
COMISSÃO DE DIREITO AGRÁRIO E
DO AGRONEGÓCIO

COMISSÕES DA
OAB MARINGÁ
GESTÃO 2019/2021
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COMISSÃO DE DIREITO BANCÁRIO
COMISSÃO DE DIREITO DE FAMÍLIA
COMISSÃO DE DIREITO DE TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA
COMISSÃO DE DIREITO DESPORTIVO
COMISSÃO DE DIREITO DIGITAL E INOVAÇÃO
COMISSÃO DE DIREITO DO CONSUMIDOR
COMISSÃO DE DIREITO DO ESTADO E
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
COMISSÃO DE DIREITO DO TRABALHO
COMISSÃO DE DIREITO SECURITÁRIO

COMISSÃO DE DIREITO TRIBUTÁRIO
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
COMISSÃO DE DIVERSIDADE SEXUAL E GÊNERO
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO JURÍDICA
COMISSÃO DE ESPORTE
COMISSÃO DE ESTUDOS EM DIREITO DA MODA
COMISSÃO DE DIREITO ELEITORAL
COMISSÃO DE DIREITO EMPRESARIAL
COMISSÃO DE DIREITO IMOBILIÁRIO
COMISSÃO DE DIREITO INTERNACIONAL
COMISSÃO DE DIREITO MILITAR
COMISSÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO
COMISSÃO DE EVENTOS
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
COMISSÃO DE FRANCHISING
COMISSÃO DE GESTÃO DE ESCRITÓRIOS,
CARREIRA JURÍDICA E TECNOLÓGICA
COMISSÃO DE IGUALDADE RACIAL
COMISSÃO DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E
ARBITRAGEM
COMISSÃO DE PRERROGATIVAS
COMISSÃO DE PROCESSO CIVIL

COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E
DIREITOS DA CONCORRÊNCIA
COMISSÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS
E FALÊNCIA
COMISSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
COMISSÃO DO DIREITO DA SAÚDE
COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE
COMISSÃO DOS ADVOGADOS EM
INÍCIO DE CARREIRA
COMISSÃO DOS DIREITOS DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
COMISSÃO OAB NA ESCOLA
COMISSÃO DE ESTUDOS SOBRE
INOVAÇÃO EDUCACIONAL
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
COMISSÃO DE DIREITO DESPORTIVO
COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO À
VIOLÊNCIA DE GÊNERO
COMISSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
COMISSÃO DE DIREITO DIGITAL E INOVAÇÃO
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UMA COMISSÃO NA LUTA
CONTRA A VIOLÊNCIA DE
GÊNERO

E

nfrentar a violência de gênero, por
meio de ações efetivas, campanhas,
debates e envolvimento de outras
entidades da sociedade civil, foi o principal objetivo da Cevige, constituída em
fevereiro de 2020.
A comissão se mostrou essencial, ao participar de ações contra o feminicídio,
como os protestos que se seguiram ao
assassinato da bailarina Maria da Glória
Poltronieri, a Magó, ocorrido no dia 26
de janeiro de 2020, e as campanhas que
aconteceram no mês de julho, dia que celebra a lei estadual contra o assassinato
de mulheres.
O grupo promoveu ainda parcerias, com
o intuito de fornecer amparo jurídico às
mulheres vítimas de violência, instituiu
plantão de voluntários e, durante o carnaval de 2020, atuou para coibir o assédio
sexual, além da realização de palestras
e debates na OAB, para tratar de temas
afins.

Sem dúvida, a Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero transformou em ações efetivas o compromisso
da gestão 2019/2021 de lutar contra a
violência de gênero, ainda muito presente na sociedade.

Enfrentamento à violência de gênero foi uma das importantes bandeiras defendidas pela Cevige
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Em evento promovido pela Comissão de
Direito Tributário e Acim, Everardo Maciel
apontou os rumos da Reforma Tributária

DIREITO TRIBUTÁRIO NO
CENTRO DAS DISCUSSÕES

O

Direito Tributário esteve bastante
em evidência no triênio 2019/2021
por conta da Reforma Tributária,
das diversas medidas legislativas promulgadas durante a pandemia, além da
tributação da própria advocacia.
Com isso, foi muito demandada a atuação da comissão, tanto na promoção de
grandes discussões, atualização dos próprios advogados tributaristas, bem como
no suporte à diretoria, especialmente por
meio de pareceres.
No início de 2019, por exemplo, a comissão emitiu parecer sobre retenção de
impostos em alvará judicial de honorários advocatícios. Em março, enviou ofício à juíza de Mandaguari, tratando do
tema.
Em dezembro do mesmo ano, oficiou
o delegado da Receita Federal sobre exigência, aos advogados, de apresentação
de procuração com firma reconhecida, no
âmbito do órgão.
Já em 2021, oficiou o presidente do
Conselho de Contribuintes e o prefeito Ulisses Maia solicitando mudanças
no próprio regimento do conselho, bem
como implantação de Sistema Único Informatizado pela Administração.
E, para fechar o ano com chave de ouro,
reuniu o ex-secretário da Receita Federal,

Everardo Maciel, e Ana Claudia Utumi,
doutora em Direito Econômico-Financeiro pela USP e professora da University of
Zurich, em um debate na Acim sobre Reforma Tributária.
“Acredito que nossa comissão foi muito
ativa, contando com grande participação
de seus membros, auxiliou a diretoria em
diversas demandas da área tributária,
com pareceres, realizou muitos eventos
e ações. A comissão fez efetivamente a
diferença”, destaca o presidente Weslen
Vieira.
INSTRUMENTO A FAVOR DA
RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS

O

tema recuperação judicial e falências ganhou destaque com a busca,
por empresas, desse instrumento
legal, especialmente a partir da crise de
2015 e mais recentemente com a pandemia.
Portanto, trata-se de uma área de interesse econômico e um importante campo
de atuação para os advogados. Debater,
especialmente as mudanças mais recentes
desta legislação, é a principal finalidade
da comissão, que realizou oito eventos
durante a gestão 2019/2021, tendo entre
os palestrantes nomes de destaque nacional, como Cássio Cavalli e Manoel Justino
Ferreira Filho.
Dentre esses eventos, a Comissão atuou
Revista OAB Maringá - Janeiro 2022
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COMISSÃO
Acima e à dir.,
evento organizado
pela Comissão de
Recuperação
Judicial; ao lado,
palestra para
advogados dativos

em conjunto com a Comissão de Estudos
de Recuperação Judicial e Falências da
OAB Paraná e a ESA, e também com o
Grupo de Estudos de Recuperação Judicial
e Falências da OAB Londrina.
Além disso, a Comissão foi ainda mentora e incentivadora para a criação do Grupo
de Estudos de Recuperação Judicial e Falências da OAB Londrina. Também participou, através de seus membros, de palestras para assuntos afins nas Comissões de
Mediação e de Direito Empresarial da OAB
Maringá.
Ativamente a Comissão também passou
a participar, por alguns de seus membros,
da Comissão de Estudos de Recuperação
Judicial e Falências da OAB Paraná, estando representada também em obra coletiva
sobre direito de insolvência.
“Foram importantes discussões, promovendo a atualização profissional dos
advogados que atuam na área, bem como
contribuiu para interação entre esses profissionais, com troca de experiências, ‘network’. Foi um período muito produtivo”,
aponta a presidente Adriana Eliza Federiche Mincache.
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MUITO ALÉM DO
DIREITO DA MODA

A

Comissão de Estudos em Direito da
Moda tem sido de suma importância
para o debate de temas que envolvem
a indústria têxtil do Brasil e do mundo, visto que o setor é uma potência na economia
brasileira. O país possui a maior indústria
têxtil do planeta e é o quarto maior produtor mundial de denim. Todos esses fatores
fazem com que sejam necessários estudos
e acompanhamento jurídico para todas as
transações decorrentes deles, aponta Simone Rocha Men, presidente da Comissão.
No triênio 2019/2021, portanto, foram realizadas importantes discussões, como o
evento “Moda x Meio Ambiente: Aspectos
Jurídicos, Sustentabilidade, Mudança de
Hábitos e Consumo”, em agosto de 2019.
Com a pandemia, passou-se a realizar
eventos “on-line”, como live em comemoração ao dia internacional da moda, em
2020. Já em setembro aconteceu um debate,
tendo como tema a cultura afro.
Em 2021, a comissão participou do movimento "Fashion Revolution", além de

promover outras importantes discussões
acerca da profissão de digital influencer
voltada à moda e do planejamento tributário para profissionais da área.

O SEGURO EM
TEMPOS INCERTOS

C

onhecer e instrumentalizar o contrato
de seguro é essencial para pulverizar
as incertezas e os perigos típicos do
nosso tempo.
O comentário é do advogado Adriel Simoni, presidente da Comissão de Direito
Securitário da OAB Maringá, ao destacar
os eventos realizados por esse grupo temático.
Durante o triênio 2019/2021, a Comissão
realizou uma série de reuniões ordinárias e
simpósios, bem como parlatórios com corretores de seguro e securitários, de modo
a aprofundar o conhecimento do Direito
Securitário e colaborar na procura de soluções afetas a esse mercado.
Por ser o seguro um contrato de alta permeabilidade nos mais diversos ramos das
ciências jurídicas, os simpósios e reuniões
realizados pela Comissão abordaram temas que perpassam diversos ramos, como
a responsabilidade civil, a LGPD, o direito
empresarial e até mesmo o direito sucessório.
Além dos diversos simpósios e palestras
abertas ao público, a Comissão firmou con-

vênio com a Sancor Seguros, trazendo benefícios para todos os advogados inscritos
na OAB Maringá e seus dependentes.

RESPONSABILIDADE CIVIL
comissão de responsabilidade civil
surgiu nesse triênio. Nas reuniões
foram debatidos temas de grande relevância para a temática, além da participação da organização do Congresso junto
da Comissão de Responsabilidade Civil da
OAB/PR em novembro de 2021, contando
com nomes como Nelson Rosenvald, Flaviana Rampazzo, Marcos Ehrhardt, Gisela
Sampaio da Cruz e outros, aponta o presidente Vitor Pavan.

A

EM PAUTA, O DIREITO
PREVIDENCIÁRIO

A

o longo do triênio, a Comissão de Direito Previdenciário buscou dar suporte ao Conselho da Subseção e sua
diretoria no encaminhamento de matérias
de sua competência, bem como promover pesquisas, seminários e eventos com
palestrantes de renome nacional, visando
estimular o estudo e a discussão de temas
voltados a área previdenciária, inicialmente de forma presencial e com a pandemia
no formato remoto.
Esse foi o caso do Seminário Estadual
de Direito Previdenciário, realizado em
novembro de 2019, reunindo mais de 600
participantes. Com a pandemia, passou ao
formato “on-line”.

Evento realizado pela Comissão de Direito Securitário
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Comissão organizou maior
seminário paranaense para
debater direito previdenciário

A presidente Monica Cameron Lavor
Francischini dos Santos explica que a
comissão buscou, também, ao longo
desse período, prestar esclarecimentos
à sociedade em geral e garantir a defesa
dos direitos de cidadãos que os tiveram
violados.
Houve ainda parceria com a Justiça
Federal para ajuizamento de ações, por
advogados voluntários, que pudessem
conceder o auxílio emergencial para
pessoas carentes e detentoras do direito.
Desde 2020 e, considerando a situação
atípica, a comissão manteve-se próxima dos advogados, através da criação
de grupo de estudos, oferecimento de
cursos e palestras “on-line”, bem como
estabelecendo a comunicação entre
a classe e o INSS, através da busca de
soluções para facilitação do exercício
da advocacia em época de pandemia
e acompanhando ao retorno gradativo
das atividades da Autarquia Previdenciária.
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Baile do
Rubi
2019,
Em
2019,
Baile do Rubi, maior evento
realizado
no
Moinho
festivo da advocacia, foi organizado
Vermelho
com muito êxito pela Comissão de
Eventos

UMA FESTA
INESQUECÍVEL
A Comissão de Eventos foi responsável por momentos de alegria, descontração e festa. Foi assim com o Baile
do Rubi 2019, que será lembrado como
uma noite animada, descontraída, tornando memorável a data mais importante do ano para a advocacia, o Dia do
Advogado.
Já em 2020, com a impossibilidade
dos eventos presenciais, para as comemorações do Dia do Advogado, a Comissão realizou um evento “on-line”
com o filósofo e professor Mário Sérgio
Cortella, um dos palestrantes mais renomados do Brasil, que tratou do tema
“Ética não é cosmética”.
Em 2021, um dia de festa e alegria
marcou a inauguração das quadras poliesportivas e revitalização do Centro
de Convivência do Advogado. E para
encerrar o ano e a gestão, foi realizado
o tradicional e bastante prestigiado almoço italiano.
Revista OAB Maringá - Janeiro 2022
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DESAFIOS DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL

A

Comissão foi criada em junho de 2019 e a atuação no
seu primeiro ano foi bastante relevante na propagação do
tema ainda pouco discutido no
direito.
A atuação em conjunto com o
Núcleo de Inovação Tecnológica
da UEM, Centro de Inovação de
Maringá, Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) e
SEBRAE significaram maior interação entre os interessados no
tema, garantindo o sucesso dos
eventos.
Em 2020, com os desafios impostos pela pandemia e sem os
eventos presenciais, a comissão
realizou reuniões virtuais, com
cada membro trazendo um tema
específico para debate e participou dos eventos “on-line” em
parceria com a Comissão Estadual de Propriedade Intelectual,
apoiando também ações das demais comissões paranaenses sobre o tema.
Houve participação ainda em
evento do INPI, bem como da entrega da primeira patente verde
do município de Maringá, conscientizando empresas inovadoras
sobre o tema.
Em 2021, a comissão esteve presente e apoiou o evento sobre o
tema de Propriedade Intelectual
na 7.ª Conferência da Advocacia
Paranaense em parceria com as
demais comissões do Paraná.
Ainda, a presidente da comissão
foi nomeada Conselheira de Ciência e Tecnologia do Município de
Maringá, além de Conselheira Estratégica da Aceleradora de Startup Evoa, ampliando os espaços
ocupados pela comissão. Demais
membros também tiveram parti-
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cipação ativa em inúmeros eventos e ações.
“Direitos sobre propriedade
intelectual são imprescindíveis
para o desenvolvimento cultural
e tecnológico. Precisamos de um
despertar para o assunto e essa é a
finalidade da comissão”, conclui a
presidente Edmila Denig.

DIREITO TAMBÉM SE
APRENDE NA ESCOLA

D

ireito, justiça, cidadania,
ética são temas do dia a dia
dos operadores do direito,
porém distantes da maioria da
sociedade. E para fazer valer seus
direitos, exercer plenamente a cidadania, as pessoas precisam conhecer esses direitos e saber como
fazer valê-los em seu cotidiano.
Com esse viés atuou a Comissão
OAB na Escola, que fez a diferença em relação à importante função
da OAB para a sociedade.
Conforme aponta a presidente
Gabriela Nascimben, em 2019 foram realizados 13 eventos em 11
instituições, atingindo total de 537
alunos. Além disso, foi realizada
uma palestra para os acadêmicos
de Direito sobre “Justiça Restaurativa e Círculos de Construção da
Paz no Ambiente Escolar”, oportunidade em que foram arrecadados recursos para a realização de
evento para o Dia das Crianças
com brincadeiras, jogos e doces.
Já em 2020 e 2021, devido à pandemia, os trabalhos da Comissão
voltaram-se para outros projetos, como o “@pogomon”, tendo
como objetivo levar noções básicas de cidadania de forma lúdica
e interativa, com jogos eletrônicos,
"cards", histórias e muito mais.

Primeira reunião da Comissão da Igualdade Racial da Subseção

Evento organizado
pela Comissão de
Responsabilidade Civil

Almoço Italiano, organizado pela Comissão de Eventos,
para o encerramento da gestão 2019/2021

Primeira reunião da Comissão de Direito Empresarial
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.
COMISSÃO VOLTADA AO
DIREITO À SAÚDE

A

Comissão de Direito à Saúde atua em
duas frentes, uma voltada aos advogados com a promoção de eventos jurídicos e outra voltada à sociedade, explica
o presidente Gustavo Queiroz Chaves.
Em 2019, por exemplo, a Comissão realizou, em parceria com o CRM-PR, um
julgamento simulado de processo ético
disciplinar. Ainda, conjuntamente a Rede
Feminina de Combate ao Câncer elaborou
uma cartilha de orientação sobre os direitos dos pacientes com câncer.
Em 2020, promoveu eventos virtuais
em parceria com outras comissões e instituições, como as lives sobre o direito da
mulher ao sigilo diante de um aborto e da
obrigatoriedade da vacinação e o Simpósio
“Advocacia e Planos de Saúde”.
A Comissão também atuou em conjunto
com a sociedade civil e outros órgãos governamentais, com seus membros participando de reuniões no Hospital Universitário e na Prefeitura de Maringá e com o
Ministério Público para a discussão de temas afeitos ao direito à saúde.
Em 2021 a Comissão retomou as reuniões
ordinárias de forma virtual, realizando regularmente lives transmitidas no canal do

Campanha em Prol da Empregabilidade

Ato realizado pela Comissão de Direito do Trabalho em
defesa da Justiça do Trabalho e dos Direitos Sociais
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YouTube da OAB Maringá sobre diversos
temas, como atestados médicos, LGPD
para clínicas de saúde, dentre outros.

DIREITO DO TRABALHO
TORNA-SE PROTAGONISTA

A

pós ameaças do Executivo e Legislativo de acabar com as atividades da
Justiça do Trabalho, com a pandemia
do coronavírus o Direito do Trabalho tornou-se protagonista e mostrou a sua importância.
E isso se refletiu no trabalho da Comissão
da OAB Maringá, que promoveu, desde ato
em defesa da Justiça do Trabalho e dos Direitos Sociais (2019), aos inúmeros eventos
organizados para debater temas sensíveis e
contemporâneos de interesse da advocacia,
passando por campanhas de arrecadação
de donativos.
Além dos eventos, bem como as importantes discussões ocorridas nas reuniões
mensais, o grupo elaborou uma cartilha sobre os direitos durante a pandemia.
A comissão voltou-se ainda a preocupação com a sociedade, lançando em agosto
de 2019 a “Campanha em Prol da Empregabilidade”, em parceria com a Provopar
Maringá, com a arrecadação de 238 peças

roupas e calçados sociais, destinados
à inserção de pessoas no mercado de
trabalho. Em julho de 2021 aconteceu
a 2.ª edição, para doação a pessoas
em situação de vulnerabilidade. Também arrecadou doações em todas as
reuniões ordinárias presenciais.
“Não há dúvidas quanto à relevância do Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Resgatar a importância desse ramo, seu alcance social, e o
interesse dos advogados foi o desafio
que nos impomos e, por fim, conseguimos alcançar”, aponta o presidente André Prade May.

COMISSÃO ELABORA CÓDIGO DE
ÉTICA DA OAB E LANÇA LIVRO

A

Comissão de Compliance acredita na mudança de cultura,
não só das instituições, mas
igualmente na prática, de cada indivíduo, para se propagar condutas
éticas e contrárias à corrupção. Ao
longo da gestão 2019/2021, os membros trouxeram diversos temas para
abrilhantar a matéria no âmbito das
instituições públicas e privadas, destaca a presidente Déborah Polsaque.

Ela destaque que, além das importantes discussões nas reuniões ordinárias,
nos eventos organizados pelo grupo, uma
grande contribuição da comissão foi a conclusão do Código de Ética do Programa de
Compliance da OAB Maringá, de modo a
ratificar os princípios éticos e de integridade pela qual a Subseção de destaca.
A comissão abordou também a importância de uma instituição de saúde possuir
um programa de integridade, por conta da
pandemia, diante dos riscos que as aquisições de insumos essenciais para atender à
prestação de saúde à população poderiam
desvirtuar dos princípios éticos e de integridade.
A Comissão também apresentou temas
envolvendo a matéria de licitações, sobretudo, diante da pandemia atual e da alteração da legislação, frente às diretrizes da Lei
Anticorrupção.
Foi proporcionado também temas envolvendo a experiência do Programa de
Compliance da Controladoria do Estado
do Paraná e as ocorrências dos acordos de
leniência frente ao combate à corrupção.
E por fim, os membros se uniram e lançaram um livro sobre os temas de Compliance e LGPD, transformando os estudos e
aprendizados em artigos, como instrumento apto a ensejar uma mudança de cultura
ética em toda a sociedade.

Comissão de Compliance lança livro que reúne artigos elaborados por seus integrantes
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Evento da Campanha Novembro Azul, organizado pela Comissão das Mulheres Advogadas

UMA COMISSÃO A
FAVOR DAS MULHERES

E

m abril de 2021, o número de advogadas superou o de advogados. Na última atualização, o total de profissionais do sexo feminino era de 610.369 e de
homens na advocacia 610.207, conforme a
OAB. A marca histórica foi alcançada poucos meses depois da aprovação da proposta de paridade de gênero nas eleições da
Ordem.
Foi com base nessa realidade que atuou
a Comissão das Mulheres Advogadas da
OAB Maringá, elegendo três pilares que
seriam as balizas para as ações do triênio
2019/2021: prerrogativas da advogada,
igualdade de gênero no exercício profissional e advogadas pelas mulheres em situação de vulnerabilidade.
“Somos maioria, porém minoria. Maioria em quantidade de profissionais, porém em menor número integrando o judiciário, os espaços públicos, na direção
de grandes escritórios de advocacia. Por
isso, é fundamental o trabalho desenvolvido pela comissão que, inclusive, realizou discussões fundamentais acerca da
igualdade de gênero”, aponta a presidente Marlene Tissei São José.
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Ela acrescenta que, ao longo desse triênio, a comissão fez a diferença, ao organizar, por exemplo, grande debate com a
presença da presidente da comissão estadual Mariana Lopes, ainda em 2019, oportunidade em que foi entregue ofício aos
diretores dos fóruns destacando as prerrogativas das advogadas.
A comissão atuou ainda, nos três anos,
na luta contra a violência de gênero e o feminicídio, especialmente em conjunto com
a Cevige.
Houve também um olhar às mulheres
em situação de vulnerabilidade. O grupo
angariou produtos de higiene pessoal para
detentas, participou de campanhas para
arrecadar absorventes, além de alimentos
e outros produtos.
Isso sem esquecer a saúde e o bem-estar das advogadas, quando a comissão se
engajou nas diversas campanhas, como
Março Lilás, Setembro Amarelo e Outubro
Rosa.
“Temos a certeza que concluímos esse
triênio muito melhores do que quando iniciamos, com avanços em nossos direitos,
amadurecimento enquanto grupo e ocupando ainda mais espaços, embora saibamos que a caminhada ainda é longa”, finaliza.

COMISSÃO GARANTE
BENEFÍCIOS DIRETOS À CLASSE

O

s números são impressionantes. Mais
de 450 empresas conveniados em
praticamente todos os ramos de atividade, oferecendo descontos de até 60%,
entre outros benefícios diretos aos advogados. Somente nos cinemas, foram quase
770 ingressos vendidos pela metade do valor em 2021.
A presidente Simone Meister (gestão
2019/2021) explica a finalidade do trabalho
da Comissão de Convênios: “Nosso objetivo é claro, garantir benefícios diretos à classe, principalmente por meio de descontos.
Queremos que os advogados, ao buscarem
uma empresa, consultem nossos convênios
e fechem bons negócios”.
Simone destaca que muitas empresas
procuram a comissão, outras são indicadas
pelos próprios advogados, como também
há aquelas em que a OAB faz questão de
buscar a parceria.
“A diretoria da OAB incumbiu-me, neste
triênio 2019/2021, de continuar conduzindo esse trabalho, ao lado de outros colegas,
dando o apoio necessário para continuarmos sempre expandido nossas opções de
benefícios à classe”, destaca.
Vale citar também outro benefício trazido
pela comissão, os sorteios de brindes, oferecidos por empresas parceiras, como for-

ma de engajar e incentivar os advogados a
conhecerem os convênios.
"São muitas os benefícios e vantagens. Por
isso, convidamos todos os colegas a acessarem a página da comissão no Facebook (@
comissaodeconvenios), bem como solicitar
o ingresso nos grupos de WhatsApp."
ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE
DIREITO DO CONSUMIDOR

D

iscutir a legislação, novidades e atualizações legislativas em relação ao
Direito do Consumidor está entre as
finalidades da comissão. Por isso, o grupo
priorizou, no triênio 2019/2021, especialmente as reuniões ordinárias mensais, oportunidade para importantes debates. Com a
pandemia, as reuniões passaram a ser realizadas no formato “on-line”.
O presidente Márcio Antonio Luciano Pires Pereira destaca ainda a importante participação em reuniões do Conselho Gestor
Municipal do Fundo de Defesa do Consumidor, em que o grupo pode dar importante
contribuição.
Em 2020, a comissão organizou live para
debater um importante tema para aquele
momento, o direito do consumidor e o turismo na pandemia.
O grupo publicou ainda no Jornal da
OAB Maringá artigos de interesse de toda
a advocacia.

Comissão de Convênios sorteia dezenas de brindes aos advogados
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“Cumprimos, mesmo com a pandemia, nossa meta de manter os
advogados atualizados sobre essa
área do direito, além de darmos
nossa contribuição no conselho
municipal”, destaca o presidente.
PANDEMIA IMPÔS DESAFIOS AO
DIREITO IMOBILIÁRIO

D

urante a gestão 2019/2021,
a Comissão de Direito Imobiliário enfrentou grandes
desafios, especialmente no tocante
às questões envolvendo as problemáticas nas relações imobiliárias
oriundas da pandemia.
“Diante de um cenário tão diverso e desafiador, foi muito honrosa
a participação ativa da advocacia
na busca por soluções aos desafios que demandavam respostas
do mundo jurídico. Problemas
dos mais diversos, envolvendo relações locatícias, paralisações do
comércio, relações condominiais,
dentre muitas outras foram abordadas por meio do esforço dos colegas que compõem e que participaram das reuniões da comissão”,
aponta o presidente Danilo Borges
Paulino.
“Mais uma vez a advocacia se
mostrou resiliente na constante
luta pelo direito e pela democracia, missão que permaneceu viva
mesmo diante das inúmeras limitações que todos enfrentamos neste período tão difícil à sociedade.”

LUTA POR IGUALDADE E
JUSTIÇA SOCIAL

A

existência da Comissão de
Igualdade Racial é fundamental para promover a
igualdade e a justiça social, em
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que se pleiteia o combate de todas as
formas de discriminação enraizada
em nossa sociedade, para que alcancemos o Estado Democrático de Direito, explica o presidente Maurício
Domingos.
E nesse sentido a comissão fez a diferença. Em 2019, por exemplo, logo
no primeiro ano de criação do grupo
temático, foi aferido parecer favorável às cotas raciais na Universidade
Estadual de Maringá.
De igual importância, foi implantado o acompanhamento e orientação
às pessoas vítimas de racismo pelo
próprio grupo de advogados voluntários. Ainda, em parceria com o NEIAB-UEM, a Comissão trouxe como palestrante o vencedor do prêmio Jabuti
de 2017, o Dr. Luciano Goes. Em 2020,
a Comissão sediou a 1.ª Conferência
Estadual das Comissões de Igualdade
Racial Seção Paraná.

Comissão OAB na Escola

Evento da Comissão das Mulheres realizado na Acim

Integrantes da Comissão de Direito do Consumidor

Evento da Semana do Trânsito, realizado
no auditório da Subseção em 2019 pela
comissão temática

Evento da Comissão da Propriedade Intelectual
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“Sabemos que a luta por direitos e igualdade deve estar sempre em pauta. E nesse
sentido tenho convicção que nossa comissão vem fazendo a diferença”, ressalta Domingos.
DIREITO DESPORTIVO EM PAUTA

O

Direito Desportivo é conhecido pela
sua especificidade, mas possui diversas afinidades com outras áreas
do direito. Esta é a terceira gestão em que
a CDD participa efetivamente da OAB
Maringá. Um projeto a longo prazo, onde
gradualmente seus integrantes e demais
advogados interessados vão conhecendo
melhor essa área e as relações desta com
diversas áreas do Direito”, aponta o vice-presidente Rafael Lima Yamao.
Assim, para difundir e aproximar a comunidade jurídica de temas relacionados
ao desporto e para ele ser aperfeiçoado e
divulgado, a Comissão criou o Blog “Direito em Jogo” (cddmaringa.wixsite.com/
meusite), onde foi possível compartilhar
artigos e estudos acerca de situações que
demandaram um aprofundamento jurídico, desde a aplicabilidade da lei desportiva,
a classificação funcional no paradesporto,

acidente de trabalho do atleta, os direitos de transmissão do futebol, análise do
desenvolvimento da figura feminina no
esporte, direito de imagem até os reflexos da Covid-19 no esporte.
Foi realizado, com grande êxito, o III Fórum Maringaense de Direito Desportivo,
na Sede da OAB Maringá e também integrantes da comissão estiveram presentes no IV Congresso Brasileiro de Direito
Desportivo realizado em Curitiba/PR.
Em um ciclo marcado por grandes
acontecimentos esportivos, membros
da CDD Maringá atuaram na Comissão
Disciplinar da Copa Brasil Sul-Sudeste II
de Tênis de Mesa, Comissão Disciplinar
Nacional dos Jogos Universitários Brasileiros — Conferência Sul e no apoio aos
Jogos da Advocacia Paranaense.
Um triênio onde os efeitos produzidos
pela incursão da pandemia evidenciaram as debilidades dos sistemas esportivos e o Direito Desportivo ganhou maior
importância, por ser o meio necessário
quilíbrio das partes envolvidas, ainda
mais na configuração da nova realidade,
para evitar retrocessos que aprofundem
desigualdades, com a finalidade de reforçar as formas alternativas de solução
de conflitos.

Ato contou com participação da Comissão da Justiça Restaurativa
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Reunião da Comissão da Jovem Advocacia

TRABALHO EM FAVOR DA
JOVEM ADVOCACIA

A

Comissão teve atuação proeminente
no último triênio. Foram promovidas
palestras, oficinas e encontros voltados ao aprimoramento técnico e preparo
profissional do jovem advogado e da jovem
advogada. "Temas como sustentação oral,
meios de defesa do executado, incidente de
desconsideração da personalidade jurídica,
indenização por danos morais e juizados especiais cíveis e tantos outros de interesse da
comunidade jurídica iniciante foram abordados", aponta o presidente Vitor Pavan.

nas relações familiares.
A presidente Jenyffer Allyne Carvalho
Maiolini destaca que, durante a pandemia, o grupo continuou realizando seu
mister com reuniões virtuais, lives e duas
cartilhas sobre regime de convivência com
os filhos e alimentos durante a pandemia.
Foram abordados temas relevantes (oficina de parentalidade, alienação parental,
aspectos processuais, adoção segura, IT-

ATUAÇÃO EM FAVOR DO
DIREITO DAS FAMÍLIAS

A

Comissão de Direito das Famílias e
Sucessões da OAB Maringá promoveu reuniões ordinárias, eventos e
atividades para o aprimoramento profissional dos advogados familistas. Houve
ainda um olhar à sociedade civil e trabalho multidisciplinar com a participação do
Poder Judiciário e da área de Psicologia
para desenvolver a paz e a humanização

Em debate, importante tema
sobre direito das famílias
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CMD, precificação no direito
das famílias) por convidados
qualificados da nossa região e
juristas renomados, como Rafael Calmon, Marcelo Truzzi, Daniele Chaves Teixeira e Eduardo
de Oliveira Leite.
O grupo finalizou os anos de
2020 e 2021 com campanhas de
arrecadação de fraldas geriátricas e produtos de higiene pessoal para o asilo São Vicente e Lar
dos Velhinhos.

Ação social da Comissão de Direito das Famílias

UM OLHAR PARA A
ADVOCACIA DA REGIÃO

O

trabalho
da
gestão
2019/2021 não se resumiu
a Maringá, mas foi extensivo a todas as comarcas da região pertencentes à Subseção.
Em Sarandi, os advogados tiveram como representante o advogado Juliano Garbuggio; em
Astorga, Cesar Mauricio Braz;
em Mandaguari, Edmir Frank
Durães Damaceno; em Santa
Fé, Cecília Maria Vaccaro Brambilla; em Mandaguaçu, Marcel
Ibrahim Dacome; e Higor Cezar
Bernardinelli, em Marialva.
Em Sarandi, por exemplo, foi
criado grupo de WhatsApp com
a finalidade de informar todos
os advogados das atividades e
novidades da subseção, e também para orientar em problemas relacionados à atuação na
Comarca. Ainda, foram criadas
subcomissões de Prerrogativas,
Convênios, Iniciantes e Dativos,
para auxiliar a OAB Maringá.
Também foram indicados representantes em diversos conselhos, além do engajamento em
campanhas em favor de arrecadação de alimentos para famílias carentes.
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Programa Justiça no Bairro, em Sarandi, contou com o
suporte do represenante da Subseção na Comarca

Presidente da OAB Paraná com advogados de Santa Fé

OAB Paraná Total em Marialva

Reunião com a advocacia de Astorga

Edmir Frank, representante em Mandaguari, presidente Ana Cláudia,
secretário-geral Everton Caldeira em reunião com a juíza da Comarca
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CAA/PR
Saúde e
qualidade
de vida

Revitalização do Centro
de Convivência

A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná
(CAA-PR) é conhecida como braço estatutário da
OAB Paraná e disponibiliza uma série de benefícios e serviços para os advogados paranaenses,
como os auxílios mensais, funerais, pecúlio, maternidade e kit bebê, além do clube de serviços,
Centros de Inclusão Digital, Programa + Apoio ao
Exercício Profissional, Escritórios Compartilhados,
Assessoria Contábil, Convênio EasyJur, programas
e campanhas de saúde e bem-estar, Campanha de
Vacinação, consultas médicas e fisioterapia, Projeto Saúde Mental, Projetos Esportivos e Culturais,
entre outros.
Para a Subseção de Maringá, na gestão 2019/2021,
além da manutenção de projetos, como o Coral e
a Corrida Legal, entre outros, foram disponibilizados R$ 605.267,64 para a revitalização do Centro de
Convivência dos Advogados, e outros R$ 25.400,00
destinados para obras, equipamentos, mobiliários,
eventos e campanhas.
Confira o balanço, em números, das atividades da
CAA-PR no estado e na subseção de Maringá, na
gestão 2019-2021.

Projeto Corrida Legal

Projeto Corrida Legal

BENEFÍCIOS PARA TODO O PARANÁ

3.042
Kits Bebê distribuídos

1.007

33.888

1.933

Atendimentos realizados nos
escritórios compartilhados
da CAA-PR

Atendimentos de assessoria
especializada nos campos societário, fiscal, contábil e trabalhista

68.554

1.780

Vacinas disponibilizadas
nas campanhas de 2019,
2020 e 2021
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Novos convênios firmados
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Exames e consultas realizados através
das campanhas Março Lilás, Outubro
Rosa e Novembro Azul

76.157
Atendimentos nos 19
centros de inclusão digital

R$ 2.541.509

Investidos em saúde, esportes e cultura em favor da advocacia paranaense

308

Atendimentos com
psicólogos conveniados
ao Projeto Saúde Mental

Plataforma gratuita
disponibilizada pelo
EasyJur, mediante
convênio com a CAA-PR

INVESTIMENTOS
EM MARINGÁ

R$ 605.267
para revitalização do
CENTRO DE CONVIVÊNCIA
dos Advogados de Maringá

Reinauguração do
Centro de Convivência

R$ 368.678
em BENEFÍCIOS ESTATUTÁRIOS
concedidos à advocacia local

R$ 83.400
em AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO para
subsistência alimentar destinados a
139 advogados de Maringá

R$ 25.400
Reinauguração do Centro de Convivência

para a OAB Maringá utilizar em obras,
equipamentos, mobiliário, eventos e
campanhas temáticas durante a gestão

86

atendimentos pelo
PROGRAMA MÉDICO DA FAMÍLIA, que
em 2020 foi expandido para a Subseção

67
Implantação de
quadras de areia

advogados participam do
PROJETO CORRIDA LEGAL
mantido pela Caixa

49

advogados participam do
CORAL CAA-OAB MARINGÁ

Coral da CAA/PR-OAB Maringá
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O relevante papel do
Conselho da Subseção
Marcelo Tavares, presidente
do Conselho da OAB Maringá
Concluímos a gestão 2019/2021 com o senso de
dever cumprido. Gestão esta marcada pela pandemia da Covid-19, que mudou a ótica sobre os
trabalhos que eram desenvolvidos.
No entanto, nos adaptamos de forma extremamente rápida e, com resiliência e cooperação de
todos os conselheiros, conseguimos movimentar
mais de 600 processos disciplinares durante esses
três anos.
E não só no âmbito do Conselho, mas em todos
os aspectos dentro da OAB Maringá, conseguimos superar, creio, a pior das fases já vividas por
esta geração, em todos os sentidos.
Mas finalizamos com a certeza de dever cumprido. A OAB conseguiu atender às demandas da advocacia, em especial em sua atuação para o devido andamento processual, prejudicado por conta
das restrições impostas pelas medidas sanitárias.
Na oportunidade, agradecemos a toda Diretoria
e Conselho pela dedicação, empenho e compreensão nestes três anos. Foi um prazer trabalharmos
juntos.
No mais, externamos nosso sincero desejo de
que a gestão 2022/2024 seja profícua e eficaz em
suas posturas e projetos.
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INTEGRANTES DO CONSELHO
GESTÃO 2019/2021
Adenilson Cruz
Alan Rogerio Mincache
Alysson Thomasi
Andryelle Vanessa Camilo
Angélica Oliveira Mazzaro Pinelli
Antonio Fachini Junior
Camila Andreoti
César Maurício Braz
Diego Rodrigo Marchiotti
Emerson Rogério de Oliveira Farias
Fábia dos Santos Sacco
Giselly Campelo Rodrigues
Guilherme Francisco Seara Aranega
Liana Carla Gonçalves dos Santos
Luciana Trindade de Araújo
Luciene Teider Araújo Costa
Marcelo Tavares
Maria Augusta Costa Takeuti
Noroara de Souza Moreira Gomes
Paulo André de Souza
Pedro Henrique Souza
Priscila Kutne Armelin
Rafaela Almeida Noble
Rodolfo Menengoti G. Ribeiro
Rodrigo Róger Saldanha
Rogério Quaglia
Simone Costa Meister
Tatiana Richetti
Tiago Augusto de Macedo Binati
Vinícius Secafen Mingati
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