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BAURU
A OAB News traz entrevista com Dr. Caio Augusto dos Santos

Informativo da 21ª Subseção da OAB Bauru
Sexta-Feira, 01 de Junho de 2018 - Info n º 5
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Caio iniciou como Vice-Presidente e depois atuou como Presidente da OAB Bauru por duas gestões

•
Por que optou por faculdade de
Direito?
O curso de Direito nos permite a escolha de uma série de profissões de muito
valor na Sociedade, dentre elas a Advocacia, profissão relativamente à qual
sempre tive paixão, na medida em que
por intermédio dela é que se viabiliza a
defesa dos diretos das pessoas.
•
Se especializou em qual área?
Onde e por que?

A minha experiência profissional sempre esteve mais ligada ao Direito Civil e
Processual Civil, não obstante também
tenho atuação corrente em questões
ligadas ao Direito Constitucional, Ambiental e Administrativo. E sou mestre
em Direito Constitucional.
•
Quando se formou, imaginava
chegar onde está hoje?

Confesso que não, mas tenho muito orgulho das experiências que tive e as
oportunidades de vivenciar no exercício da Advocacia. Imagino e sonho ajudar as pessoas e lutar pela igualdade e
pela justiça. A Advocacia e as atividades
ligadas à OAB nos permitem esses exercícios constantes.
•
Já passou por quais cargos dentro da OAB?
Logo que iniciei o exercício da Advoca-

•
Quais as melhorias que a OAB
São Paulo necessita no seu ponto de
vista?

A Advocacia Paulista já avançou muito,
mas precisamos enfatizar o quão importante é o Advogado para a Sociedade. Não podemos aceitar as violações
das prerrogativas. Por isso, penso que
a OAB São Paulo precisa elevar o tom
para que todos compreendam que não
é possível promover justiça seja qual for
o meio utilizado sem a presença obrigatória do Advogado, já que é direito do cidadão ter acesso efetivo à orientação jurídica de alguém disposto a defender o
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cia integrei a Comissão do Jovem Advogado da OAB Bauru, atuei como Vice-Presidente da Subseção, ocasião em
que cumulei a Presidência da Comissão
de Direitos e Prerrogativas. Nesses mesmos períodos, atuei como Professor da
Escola Superior de Advocacia (ESA), na
sequência, exerci a Presidência dessa
Subseção nos mandatos de 2007/2009
e 2010/2012, com o exercício simultâneo da Presidência da Comissão Estadual de Assistência Judiciária. Logo após
fui eleito para a Secretaria Geral da OAB
São Paulo, onde tenho a honra e a oportunidade de servir a Advocacia de todo
o Estado no âmbito da competência da
Diretoria de exercemos, onde se encontra a importantíssima função de atender
os Presidentes e Diretores de Subseções
nos relacionamentos com destas com a
Seccional.

Foto: Arquivos Dr. Caio

Diretor Secretário Geral Da Seccional da OAB São Paulo e Advogado Mestre em Direito Constitucional,
Caio fala um pouco sobre sua trajetória

seu ponto de vista respeitadas as regras
da lei, pois evidentemente quem tem recursos não comete o equívoco de buscar
resolução de conflitos sem a adequada
assessoria de um profissional da Advocacia, daí porque não se pode pretender resolver o acúmulo e a demora na
solução de ações judiciais em prejuízo
daqueles que não dispõem de recursos
financeiros para defender seus direitos,
uma vez que é obrigação do Estado assegurar a todos a mesma qualidade de
distribuição de Justiça.
•

Qual seus projetos futuros?

Todos nós temos muitos sonhos, mas no
momento a vida me exige foco na Advocacia, principalmente na OAB. Dessa
forma, continuarei a lutar para a valorização do Advogado, cujo fim não é
outro senão ser porta voz dos direitos
de cidadania, tudo para que efetivamente possamos viver em um Estado com
princípios e fundamentos republicanos
e democráticos.
•
Qual é o seu maior desejo dentro da OAB?

Este desejo não é apenas para a OAB,
mas sim para toda a Sociedade. Desejo que o Advogado seja reconhecido de
forma ampla no contexto social como figura indispensável não só à administração da Justiça, mas igualmente como um
dos protagonistas da própria manutenção do Estado Democrático de Direito.
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EVENTOS

Na última quarta-feira, 23, a Comissão de Cultura e
Eventos juntamente com a Comissão de Assistência Judiciária da OAB Bauru realizaram a mesa redonda de tema “Assistência Judiciária”. O evento teve como convidada Aline Silva Fávero e contou com a presença de cerca de 30 convidados.

Dos dias 21 à 23 de maio aconteceu o Curso de Atualização e Aperfeiçoamento Jurídico - ‘Aspectos Processuais na Falência. Com profissionais na área, o curso trouxe o debate sobre a extensão dos efeitos da falência e a desconsideração da
personalidade jurídica, a manutenção da atividade empresarial na falência e a revogação de atos praticados pelo falido.

AGENDA
FERIADO:
CORPUS CHRISTI

PONTE:

SUSPENSÃO DOS
TRABALHOS

EMENDA
SUSPENSÃO DOS
TRABALHOS

DATA: 31/05/2018

DATA: 01/06/2018

PRESIDENTE COMISSÃO:
-

PRESIDENTE COMISSÃO:
-

HORÁRIO: -

COMISSÃO:
-

HORÁRIO: -

COMISSÃO:
-

CURSO DE TEATRO

DATA: 02/06/2018
HORÁRIO: 8H
PRESIDENTE COMISSÃO:
Carlos Luiz Batista
COMISSÃO:
Arte e
Comunidade

CURSO DE TEATRO

DATA: 02/06/2018
HORÁRIO: 19H
PRESIDENTE COMISSÃO:
Livette Nunes de Carvalho
COMISSÃO:
Conciliação, Mediação
e Arbitragem

CURSO
‘REORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL E PATRIMONIAL: ESTRATÉGIAS
SOCIETÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E SUCESSÓRIAS’
DATA: 05/06/2018
HORÁRIO: 19H

PRESIDENTE COMISSÃO:
Marcia Negrisoli
COMISSÃO:
ESA Bauru
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ATUALIZAÇÃO
INAUGURAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO À MULHER NA CENTRAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA
Mais uma conquista para a sociedade. Comprovando a política de sensibilidade e cuidado especial às mulheres
vítimas de violência doméstica e crimes sexuais, uma pauta requerida pela OAB de Bauru, a Delegacia de Defesa
da Mulher de Bauru, convidou a diretoria da 21a. Subseção da OAB para apresentar como será
de hoje em diante o atendimento as pessoas que chegam na CPJ buscando socorro.
O modelo humanizado de atendimento é uma conquista de toda advocacia Bauruense
e fruto do trabalho das Comissões da Mulher Advogada e dos Direitos Humanos.
A conquista é fruto de um histórico de reinvindicações para o atendimento humanizado.
Ccomeçou quando a Dra. Márcia Regina Negizoli era presidente da Comissão da Mulher Advogada e
ao assumir a Vice Presidência da OAB de Bauru, Dra. Márcia, trouxe para o grupo, as doutoras Silvia Rodrigues
que junto com a Rosangela Pereira Da Silveira Thenório , fizeram do sonho da diretoria da OAB, a realidade de hoje.

PROCESSO SELETIVO - VAGA PARAADVOGADO PLENO.
A empresa Roberta Nascimento oferece vaga paraAdvogado Pleno. Requisitos
-Conhecimentos na área Cível;
Aos interessados em participar do processo seletivo enviar o currículo para o e-mail
gcpnascimento@paschoalotto.com.br com o assunto do e-mail ‘Advogado Pleno’.

VAGA PARA ESTÁGIO - GOMES ADVOCACIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO – LENÇÓIS PAULISTA/SP
Processo Seletivo para Estágio - Gomes Advocacia e Planejamento Tributário. Requisitos:
- Estudantes de Direito entre 4° e 5° ano, preferencialmente.
Prazo de inscrição: Encaminhar currículo até a data de 30 de junho deste corrente ano, através do seguinte e-mail:
jgomes@gomesadvocacia.adv.br Obs: Estão abertas vagas de estágio remunerado em direito, tanto para período
parcial quanto para período integral, na cidade de Lençóis Paulista/SP.

CLICKs OAB

Álbum de fotos - inauguração da sala de atendimento à mulher na Central da Polícia Judiciária.
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