
 
Esclarecimentos sobre a Comissão  
 
Não há óbice para uso de logo das Comissões da OAB SP em ações sociais e 
ambientais de iniciativa das Comissões de Defesa dos Direitos dos Animais da 
OAB SP, nem tampouco de produção de material informativo/educativo para 
orientar a sociedade acerca de temáticas correlatas às da Comissão. 
 
Como todo evento realizado com o nome da OAB, deve ser autorizado pela 
Presidência da Subseção e Comissão de Cultura e Eventos, sendo que a 
Comissão Secional terá prazer em apoiar uma iniciativa tão louvável em prol 
dos animais da região. 
 
Para obter o nosso apoio basta encaminhar parte do material a ser usado com 
alguma antecedência para a Secretaria das Comissões, apenas para verificar 
se podemos ajudar em algum ponto de esclarecimento e para divulgarmos a 
ação. 
 
São iniciativas como essas que conseguem chamar a atenção para ações 
educativas de guarda responsável de cães e gatos e também contra tráfico de 
animais silvestres, caça, uso de animais para carga e atividades de mero 
entretenimento, dentre outras que fazem os animais sofrerem de maneira 
contumaz, explorados ao longo de suas vidas. 
 
Quanto a arrecadação de ração, iniciativa importante, é necessário observar 
alguns pontos para evitar questionamentos e críticas: 
 
1. É recomendável publicar um edital de chamamento para cadastro das 
entidades interessadas em receber doações como ração e outros itens para os 
animais, dando publicidade a esse edital, impresso na porta da Subseção, no 
site, em redes sociais e outros meios de divulgação, inclusive pedindo que 
voluntários levem a protetores independentes e ONGs. 
 
2. É importante e necessário pedir prestação de contas às pessoas 
físicas/jurídicas anteriormente cadastradas, com fotos da doação recebida e se 
possível dos animais beneficiados ao lado dos pacotes de ração, além de 
discriminação de quantidade recebida/utilizada. 
 
3. Se alguém for entregar a doação, mesmo que não seja ração, oriente a 
fotografar e faça um recibo de retirada com discriminação das doações, com 
assinatura e RG do beneficiado ou representante. Se forem retirados na casa 
do advogado, oriente os funcionários ou voluntários a proceder da mesma 
maneira. 
 



 
4. Faça uma prestação de contas própria da Comissão e publique no site da 
Subseção, redes sociais, após submeter à aprovação da Presidência da 
Subseção. 
 
5. Se qualquer pessoa questionar a distribuição de ração e de outros itens, a 
Comissão e a Subseção poderão demonstrar que agiram com lisura, 
transparência e ofereceram igual oportunidade a todos. 
 
6. Esse cadastro pode ser atualizado após o edital para futuras ações com 
repasse de doações, mas distribua apenas entre os cadastrados no edital em 
cada ação e coloque meios de fácil acesso no edital de chamamento, email, 
telefone, cadastro direto na casa do advogado, para dar igual oportunidade de 
participaçãoa todos. 
 
Quanto às bandas, se tocarem músicas com direitos autorais que sejam 
transmitidas durante a live, principalmente se for via YouTube, a recomendação 
é que consultem a Comissão de Propriedade Intelectual da OAB SP ou a 
própria Comissão de Cultura e Eventos da OAB SP que teve alguns eventos 
retirados do ar por conta de reprodução de músicas e composições com uso 
indevido por algumas Comissões no passado. 
 
Pode não acontecer nada, mas como tivemos precedentes, recomendo a 
consulta. 
 
Espero ter atendido às indagações iniciais e saiba que estamos muito felizes 
com a iniciativa do evento pela Nobre Comissão de Defesa dos Direitos dos 
Animais da Subseção Palmital e estendemos nossos cumprimentos à Diretoria 
Executiva da Subseção. 
 
Maíra Vélez  
 


