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Curso de pós-graduação é oferecido na 21ª subseção
Escola Superior de Advocacia, a ESA,  busca apromimoramento e capacitação dos operadores de direito 

Criada em abril de 1998, a Escola Su-
perior de Advocacia da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seção São Paulo 
- ESA, tem a finalidade de contribuir efe-
tivamente com a classe dos Advogados, 
fornecendo instrumentos para sua capa-
citação e seu aprimoramento, visando ao 
pleno exercício de sua função como re-
presentante da sociedade.

 A ESA, possui noventa e seis Nú-
cleos localizados no Estado de São Paulo 

e foi credenciada pelo Conselho Estadual 
de Educação de São Paulo em 2002 (Pa-
recer CEE nº 278/2002), recredenciada 
em 2008 pelo Parecer CEE nº 594/2007 
(Portaria CEE/GP nº 29/2008) e em 
2013, pelo Parecer CEE nº 25/2013 (pu-
blicado no D.O.E. em 06/02/2013), como 
órgão auxiliar da Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seção de São Paulo e por esta 
mantida, com sede e foro na cidade de São 
Paulo, Largo da Pólvora, nº 141 - Sobrelo-
ja e Praça da Sé, nº 385 (6º, 7º e 8º anda-

res).  Sua missão é promover, atualizar e 
propiciar o aperfeiçoamento profissional 
e cultural, bem como a capacitação técni-
ca dos operadores do direito, por meio de 
cursos de pós-graduação: especialização; 
aperfeiçoamento e extensão universitá-
ria.
 
 A administração da ESA é exercida 
pela Diretoria, pelo Conselho Curador e 
pela Coordenadoria Geral, conforme arti-
go 8º do seu Regimento. Sua diretora é a 
Ivette Senise Ferreira e sua coordenação 
geral Mônica Aparecida Braga Senatore.

 Centenas de advogados já se bene-
ficiaram dos cursos de pós graduação da 
ESA, que oferece atualização e aperfeiço-
amento jurídico de qualidade a um preço 
acessível, dentro de sua Subseção/Região, 
afim de capacitar o advogado a lidar com 
as constantes mudanças que sofrem o 
meio jurídico. Com a atual gestão, o curso 
vai para sua segunda turma, atualmente 
com 13 cursos de extensão (curta dura-
ção). Em Bauru, o Núcleo da ESA foi criado 
em 1999 pelo então Presidente Dr. Edson 
Roberto Reis. Atualmente tem como Pre-
sidente do Núcleo Dra Márcia Negrisoli  e 
como Vice – Presidente o Dr Bruno Guedes 
de Azevedo. A Coordenação Regional é fei-
ta pela Dra Marlene Pelegrina.

EXPEDIENTE

A pós-graduação terá duração de dois anos, com aulas quinzenais
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blico-alvo são advogados, es-
tagiários e seus dependentes 
diretos – estes, desde que de-
vidamente cadastrados na Cai-
xa de Assistência. 
 O preço será o mesmo 
para todos: R$ 65,00, valor 
equivalente a um terço do que 
se cobra em média nas clíni-
cas particulares de vacinação. 
Serão oferecidas 565 doses. 
Os advogados com mais de 65 
anos poderão se vacinar gra-
tuitamente. Será aplicada a va-

cina quadrivalente, que imu-
niza contra gripes sazonais e 
H1N1.
 
 A venda antecipada de 
guias na internet, pelo site 
da Caixa (www.caasp.org.br), 
começará nos próximos dias. 
Neste ano, em 22 cidades a 
Campanha contra Gripe será 
realizada também em endere-
ços de clínicas particulares de 
vacinação, além da Regional da 
CAASP local.

Na CAASP Sede Regional 
Bauru, a vacinação ocorrerá 
no auditório da Casa do Ad-
vogado, que fica na Avenida 
Nações Unidas, nº 30-30, no 

dia 23 de abril, das 9h às 12h e 
das 13h às 17h.

 
No Laboratório BIOLAB, a va-

cinação ocorrerá no período de 
24 de abril a 25 de maio. Sendo 
necessário comprar a Guia de 

Vacinação na CAASP.

ATUALIDADES

 A exemplo das edições 
anteriores, a ação será itine-
rante, percorrendo todas as 
subseções da OAB-SP. O pú-

Campanha de vacinção contra a gripe
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EVENTOS

 O advogado Leandro Douglas Lopes,  vice-pre-
sidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB 
Bauru,  palestrou no último dia 4 sobre os “Direitos 
da Diversidade Sexual”.  A palestra que teve a parti-
cipação de mais de 150 pessoas,  contou com a parce-
ria da Prefeitura Municipal  de Bauru,  através da Se-
cretaria Municipal  do Bem Estar Social  – SEBES,  do 
Conselho de Atenção a Diversidade Sexual – CADS, 
com o apoio da Associação Bauru pela Diversidade 
– ABD, Comissão de Responsabilidade Social  do Ter-
ceiro setor e Comissão da Diversidade sexual da OAB.

 A OAB Bauru vai oferecer uma oficina de “Gestão 
de espaço urbano formas menos onerosas ao poder pú-
blico para promover direitos sociais com o estatuto da 
cidade”. O curso teve início no dia 4 de abril e vai até 2 de 
maio, ocorrerá todas às quartas-feiras às 19h, com aulas 
do Professor Dr. José Xaides. Seu público varia entre ad-
vogados, líderes comunitários e membros de associações 
de moradores. Com coordenação de Ednise de Carvalho 
R. Tamarozzi, presidente da Comissão de Assuntos Comu-
nitários, o curso tem apoio da SEAR – Prefeitura muni-
cipal de Bauru e será ministrado na Casa da Advocacia. 

 A 21ª Subseção de Bauru vai realizar a palestra Socie-
dade Unipessoal – Constituição e Tributação, no dia 9 de maio, 
às 19h. Ministrada por Dr. Luiz Eugênio Marques de Souza, 
a palestra tem coordenação da Comissão de Assuntos Tribu-
tários, Comissão de Cultura e Eventos, e o apoio da OAB SP. 

nocídios e da Segunda Guerra 
Mundial, inclusive visitando a 
famosa “Sala 600”, onde ocor-
reram os julgamentos dos cri-
minosos nazistas da facção de 
Adolf Hitler, todas as visitas 
com tradução.  

 O pacote de viagem 
abrange visitas na Holanda em 
Haia, Amsterdam, Voledam e 
Markem; Nuremberg, Frank-
furt e Munique na Alemanha; 
Bruges, Bruxelas e Antuér-
pia na Bélgica, com  passagem 
aérea de ida e volta, hotéis 5 
estrelas com café da manhã, 
traslados de ida e volta aos 

aeroportos entre os países ci-
tados em todas as visitas aos 
tribunais, guia acompanhante 
desde o Brasil durante toda a 
viagem  e o Seguro Obrigatório 
para Europa

Valor 

 O preço total da viagem 
está congelado em reais com 
valor para inscrição de entra-
da de R$ 999 . A agência realiza 
saldo de financiamento próprio 
em até 12 parcelas. À vista, ga-
nha-se 10% desconto graças à 
parceria CAASP-Best Brazil.
 A Best Brazil disponi-

biliza informações da viagem 
no link : http://bestbraziltour.
com.br/proximos-grupos-de-
juristas/   com todos os deta-
lhes e condições da viagem. 

 O site disponibiliza fotos 
dos grupos e edições anterio-
res da viagem. Para aderir, os 
interessados devem entrar em 
contato com a Best Brazil Tour 
pelo e-mail europa@bestbrazil-
tour.com.br  ou pelos telefones 
(11) 3871-3166 e (11) 9 8440 
8939 WhasApp . A Best Brazil 
Tour está localizada na Rua 

Roma, 620, conjunto 17B, São 
Paulo.

 A IV Jornada  de Advoga-
dos Brasileiros acontecerá do 
dia 01 a 17 de novembro. Trata-
se de uma visita à Corte Penal 
Internacional e ao EUROJUST 
– Ministério Público da União 
Europeia em Haia, na Holanda, 
e ao Tribunal de Nuremberg, na 
Alemanha, por meio da parce-
ria entre a CAASP e a Best Brazil 
Tour, via Clube de Serviços.
 
 Os advogados poderão 
conhecer exclusivamente as 
instalações e o funcionamen-
to das cortes e ter contato com 
processos históricos que trata-
ram dos crimes atuais, de Ge-

Advogados brasileiros podem conhecer tribunais no exterior
As adesões serão aceitas até  abril  de 2018, com vagas limitadas
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ATUALIZAÇÃO

I ENCONTRO DE DIREITO AERONÁUTICO

O curso será no dia 13 de abril, a partir da 9h. As taxas de inscrição variam entre R$40 e R$50.
Entre os temas estão: Responsabilidade penal no Direito Aeronáutico; Investigação de acidentes aéreos; Limites in-
denizatórios e seguros aeronáuticos em acidentes aéreos; Mediação e conciliação como forma de solução de confli-
tos; A nova realidade do Direito Aeronáutico; Responsabilidade civil no Direito Aeronáutico; A visão do familiar de 

vítima de acidente aéreo e as sequelas emocionais.

ASPECTOS POLÊMICOS DO PROCESSO CIVIL EMPRESARIAL 

Os cursos têm como objetivo preparar o advogado para o exercício efetivo da advocacia empresaria, consideradas 
suas particularidades e o advento do novo CPC, não apenas fornecendo-lhe carga de informação abstrata e doutri-

nária. Assim, ao lado da informação teórica, terá o profissional do direito a oportunidade de discutir questões refe-
rentes ao tema. 

As aulas serão realizadas nos dias 16, 17, 18 e 19 de abril, às 19h: 
- 16/04 Recuperação judicial: a empresa em crise – Geraldo Fonseca

- 17/04 A empresa e o consumidor: demandas individuais – Anselmo Prieto Alvarez
- 18/04 Arbitragem: como aplicar de verdade. Thiago Rodovalho

- 19/04 Societário: dissolução de sociedade, retirada e exclusão de sócio – Marcus Elidius

I FÓRUM DE DIREITOS HUMANOS DA AASP – 70 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

Tem como objetivo de promover discussões plurais voltadas à proteção e promoção dos direitos humanos, além de 
proporcionar melhor formação de estudantes, profissionais do Direito, militantes sociais para a defesa da dignida-
de da pessoa humana. 

O curso será gratuito e ocorrerá no dia 20 de abril, com início às 20h.
Entre os temas estão: A atualidade da declaração universal dos direitos humanos; Fronteiras dos Direitos Humanos 

para o século XXI: sexualidade, racismo, migração, cultura e liberdade de expansão; Pobreza, preconceitos e viola-
ção de Direitos Humanos; Violência de Estado, Democracia e Direitos Humanos; Sistema Interamericano de Prote-

ção aos Direitos Humanos: Atualidades e Perspectivas. 

ÀS ADVOGADAS GESTANTES

Após solicitação da Comissão de Direitos e Prerrogativas da 21ª Subseção, foi recebido ofício do Mm. Juiz Diretor do 
Fórum Estadual, informando que foram reservadas vagas específicas para estacionamento de veículo de advogada 

gestante, devendo ser observadas as prescrições constantes do Comunicado 247/2017, do E. Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. Além disso, a advogada gestante não precisa se submeter aos detectores de metais para ingres-

sar nos prédios do Poder Judiciário Estadual.

VAGA PARA ASSISTENTE JURÍDICO
 
A empresa SERVIMED oferece vaga para Assistente Jurídico. Responsabilidades do cargo:
•   Prestar Auxílio aos advogados internos: providenciando e elaborando os documentos necessários para instruir 
as ações judiciais; realizando protocolos, auxiliando também na análise de contratos, aditivos, distratos e assesso-
rando nas demais atividades jurídicas;
•   Gerir e acompanhar acordos judiciais, além de realizar cadastro de processos, peças jurídicas e andamentos nos 
sistemas próprios;
•   Encaminhar guias e custas processuais para pagamento, realizando gestão do prazo para tanto bem como ali-
mentando o sistema interno;
•   Desenvolver e alimentar indicadores departamentais.
 
Requisitos:
Estudantes à partir do 2º ano de direito; Excel intermediário; Desejável possuir CNH – Categoria B.

Aos interessados em participar do processo seletivo, encaminhar currículos para o e-mail servimed.vagas@gmail.
com com a referência: “JURÍDICO”
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CONVENIADOS

AGENDA

PLANTÃO
DATA: 17/04/2018

HORÁRIO: 19H
PRESIDENTE COMISSÃO: 

Juliana Regina Cezarino
COMISSÃO: 

Processo e Peticionamento 
eletrônico

CURSO DE TEATRO
DATA: 21/04/2018

HORÁRIO: 8H
PRESIDENTE COMISSÃO: 

Carlos Luiz Batista
COMISSÃO: 

Arte e
Comunidade

OFICINA: 
‘Gestão do Espaço Urbano 

formas menos onerosas ao 
Poder Público para promo-
ver Direitos Sociais com o 

Estatuto da Cidade’

DATA: 18/04/2018

HORÁRIO: 19H

PRESIDENTE COMISSÃO: 
Ednise Tamarozzi

COMISSÃO: 
Assuntos Comunitários

CURSO: 
‘TELEPRESENCIAL  AASP 
- Aspectos polêmicos do 

processo civil empresarial’

DATA: 16/04/2018
até 19/04/2018

HORÁRIO: 19H
(todos os dias)

PRESIDENTE COMISSÃO: 
Adilson Sartorello

COMISSÃO: 
Atualização e 

Aperfeiçoamento Jurídico 

CURSO: 
‘ I FÓRUM DE DIREITOS 

HUMANOS DA AASP 
70 anos da Declaração’

DATA: 20/04/2018

HORÁRIO: 8H

PRESIDENTE COMISSÃO: 
Adilson Sartorello

COMISSÃO: 
Atualização e 

Aperfeiçoamento 
Jurídico

REUNIÃO
DATA: 26/04/2018

HORÁRIO: 19H
PRESIDENTE COMISSÃO: 

Ana Carolina C. Minozzi
COMISSÃO: 

Jovem Advocacia

PÓS-GRADUAÇÃO
DATA: 27/04/2018

HORÁRIO: 9H
PRESIDENTE COMISSÃO: 

Marcia R. Negrisoli/ 
Fernanda Polettini

COMISSÃO: 
ESA Bauru

TORNEIO ESPORTIVO
M.E.D.O.: 
(Medicina, 

engenharia/arquitetura, 
direito e odontologia)

DATA: 21/04/2018

HORÁRIO: 8H

PRESIDENTE COMISSÃO: 
Andrea Salcedo Monteiro 

dos Santos Gomes

COMISSÃO: 
Esporte e Lazer

VACINAÇÃO GRIPE
DATA: 23/04/2018

HORÁRIO: 8H
PRESIDENTE COMISSÃO: 

Dirceu Carreira Junior
COMISSÃO: 

CAASP

REUNIÃO
DATA: 24/04/2018

HORÁRIO: 19H
PRESIDENTE COMISSÃO: 

Sérgio Saliba Murad
COMISSÃO: 

Relações 
Internacionais

BARBADOS BARBEARIA 
PREMIUM 

Serviços com:
10% de desconto de segunda à 

quarta-feira/ 
20% de desconto nas quintas-
feiras *sexta, sábado e feriados 

não opera com descontos.  

* descontos validos  para valor 
cheio, não aplicável em combos, 
produtos, serviços já com des-

contos e pacotes promocionais.

YAZIGI - Descontos de 20% 
nas mensalidades - 

incluso  material didático 
e matrícula - (14) 3104-6070

PSICÓLOGA- SILVIA REGINA 
BRAGA DE ASSIS - 50% de descon-

to/sessão - (14)99797-4091

UNIMED BENEFÍCIOS
A OAB Bauru tem uma parce-
ria com a Unimed Bauru, onde 
advogados e estagiários regu-
larmente inscritos no âmbito 
da 21ª subseção de Bauru da 
OAB, poderão contratar, dire-

tamente com a Unimed Bauru, 
prestação de serviços médicos 
e hospitalares com desconto de 
7% no valor das mensalidades.

Além do referido desconto no 

valor das mensalidades, e para 
quem adquirir planos com 

coparticipação, a Unimed Bauru 
respeitará valor máximo a ser 

cobrado para esse título, por pro-
cedimento, de R$ 80,00. Trata-se 
de conquista exclusiva aqueles 

que se valerem da presente 
parceria.

 Para adquirir o plano, os ad-
vogados e estagiários devem 
comparecer na secretaria da 
Casa do Advogado para breve 
preenchimento e retirada de 
formulários, e se dirigir à Uni-

med Bauru para contratação do 
plano que se estende ao cônjuge, 
filhos solteiros até 21 anos ou 24 
anos cursando graduação, filhos 
solteiros inválidos, menor entea-
do e menor tutelado além de pai, 

mãe e sogros. 


