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Considerando a pandemia da Covid-19 no Estado, per-
manecemos realizando nossas atividades prioritaria-
mente à distância. 

Confira a seguir como entrar em contato com os nos-
sos setores:

Presidência: 

(79) 98172-9506 | presidente@oabsergipe.org.br

Secretaria-Geral/Protocolo: 

(79) 98103-7046 | secretaria.geral@oabsergipe.org.br

Tesouraria: 

(79) 98172-8153 | tesouraria@oabsergipe.org.br

Cartório e TED: 

(79) 99112-4243 cartorio@oabsergipe.org.br

Jurídico: 

(79) 99938-3667 juridico@oabsergipe.org.br

Prerrogativas: 

(79) 99981-8181 | (79) 99985-1440 | (79) 99977-4764

Direitos Humanos: 

(79) 99987-9066

CAA/SE: 

(79) 99932-4946/4945  |convenios@caase.com.br

gerencia@caase.com.br | assistencial@caase.com.br

ESA: 

(79) 98172-8994  | esa@oabsergipe.org.br

Assessoria de Comunicação: 

(79) 99961-1323 | ascom@oabsergipe.org.br
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Clique no símbolo para conferir a 
gravação dos eventos no YouTube
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02 AGOSTO

LIVE OAB PELA DEMOCRACIA 
- PRESIDENTES DA REGIÃO 
NORDESTE
O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, abriu as comemorações do Mês da Advo-
cacia participando no dia 2 de agosto da live OAB pela Democracia, que reuniu os 
presidentes das seccionais da região Nordeste do país e contou com a participação 
do presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia, Na-
bor Bulhões.

SAIBA 
MAIS

https://youtu.be/HmYjCdwVS7w
https://www.youtube.com/watch?v=HmYjCdwVS7w&feature=youtu.be
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03 AGOSTO

WEBNÁRIO TEREZA DE BENGUELA: 
MÊS DA ADVOCACIA EM SERGIPE 
É INICIADO COM EVENTO 
SIGNIFICATIVO
A programação da Ordem dos Advogados do Brasil 
para agosto, mês da advocacia, foi iniciada com o We-
bnário Tereza de Benguela. O evento ocorreu entre 3 
e 4 de agosto, com voz, participação e representativi-
dade de mulheres pretas.

Em dois dias de realização, o webnário contou com ex-
planações de gestoras públicas pretas e é idealizado pela 
OAB/SE através das comissões de Igualdade Racial; de 

Liberdade Religiosa; de Defesa dos Direitos da Mulher; e 
da Verdade sobre a Escravidão Negra em Sergipe.

Responsável por realizar a abertura do evento, a vice-
-presidente da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar, enalteceu 
a magnitude do webnário. “O reconhecimento da luta 
por igualdade perpassa pela batalha de grandes mu-
lheres que há séculos já tinham a voz da resistência, 
como Tereza”.

SAIBA 
MAIS

05 AGOSTO

I CONGRESSO DIGITAL DA 
OAB/SE DISCUTE LIBERDADE 
DE EXPRESSÃO, DEMOCRACIA 
E PRERROGATIVAS DA 
ADVOCACIA

O I Congresso Digital da Ordem dos Advogados do 
Brasil, em Sergipe, ocorreu nos dias 5 e 6 de agosto. 
No primeiro dia do evento, foram realizados dois pai-
néis, que colocaram em debate a liberdade de expres-
são, a democracia e as prerrogativas da classe.

Já no segundo dia, o evento foi encerrado com discus-
sões sobre vulnerabilidades sociais, políticas públicas, 
advocacia pós-pandemia e desafios atuais. Foram re-
alizados dois painéis, com três expositores em cada.

SAIBA 
MAIS

PRIMEIRO 
DIA

SEGUNDO
DIA

PRIMEIRO 
DIA

SEGUNDO
DIA

FINALIZAÇÃO

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/06/i-congresso-digital-da-oab-se-discute-liberdade-de-expressao-democracia-e-prerrogativas-da-advocacia/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/07/i-congresso-digital-da-oab-se-e-encerrado-com-discussoes-sobre-vulnerabilidades-sociais-e-desafios-da-advocacia/
https://www.youtube.com/watch?v=GnnxGTTBRzM
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/04/webnario-tereza-de-benguela-mes-da-advocacia-em-sergipe-e-iniciado-com-evento-significativo/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/05/webnario-tereza-de-benguela-mulheres-pretas-gestoras-falam-sobre-interiorizacao-da-politica-de-igualdade/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/05/oab-se-encerra-atividades-do-webnario-tereza-de-benguela-com-importantes-debates-sobre-a-igualdade-racial/
https://www.youtube.com/watch?v=HAkXcWvy_ZY
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07 AGOSTO

OAB LANÇA CAMPANHA EM 
DEFESA DAS PRERROGATIVAS 
DAS MULHERES NEGRAS 
ADVOGADAS

A OAB Nacional, por meio das Comissões Nacionais da 
Mulher Advogada (CNMA) e de Promoção da Igualda-
de (CNPI), lançou, no dia 7 de agosto, uma campanha 
de defesa das prerrogativas das mulheres negras advo-
gadas. O objetivo da ação é mostrar a importância da 
luta das advogadas e das mulheres negras para a advo-
cacia e para a sociedade brasileira, ampliando o deba-
te sobre a questão e reforçando também a discussão 
sobre a importância da diversidade nas instituições.

SAIBA 
MAIS

NOVO ATO DO TRT20 DISPÕE 
SOBRE RETOMADA GRADUAL 
DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 
PRESENCIAIS

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região editou 
o ATO SGP.PR Nº 019/2020 – que dispõe sobre a reto-
mada gradual dos serviços judiciários presenciais – e 
manteve o trabalho remoto extraordinário, em caráter 
prioritário, enquanto persistir a situação de pandemia.

A retomada das atividades presenciais ocorrerá por 
etapas conforme cronograma de retomada gradual.

SAIBA 
MAIS

COMISSÃO DE DEFESA DOS 
DIREITOS DA MULHER DA OAB/SE 
DESTACA A IMPORTÂNCIA DA LEI 
MARIA DA PENHA

SAIBA 
MAIS

No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 14 
anos de sancionada. De acordo com a presidente da 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Ordem 
dos Advogados do Brasil, em Sergipe (CDDM/OAB-
-SE), Adélia Moreira Pessoa, a norma foi sancionada 
em 7 de agosto de 2006 e muito tem contribuído para 
mudança de paradigmas.

Segundo Adélia Pessoa, a partir da vigência da Lei 
Maria da Penha houve um aumento significativo de 
denúncias de violência familiar e doméstica. “Dados 
da Delegacia de Atendimento à Mulher de Aracaju 

(DEAM) revelam o relevante crescimento dos Inqué-
ritos Policiais instaurados. Em 2006, foram 71, já em 
2020, até julho, o número de inquéritos saltou para 
600”, disse.
A presidente da CDDM, afirmou ainda que a violência 
doméstica e familiar saiu da invisibilidade e passou a 
ocupar inúmeros espaços: a academia, a mídia, a polí-
tica e os movimentos sociais.

Conforme a presidente da CDDM, a proteção e as polí-
ticas sociais constituem dever do Estado, mas depen-
dem da colaboração de toda a sociedade para acom-
panhar e fiscalizar os resultados.

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/07/oab-lanca-campanha-em-defesa-das-prerrogativas-das-mulheres-negras-advogadas/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/07/novo-ato-do-trt20-dispoe-sobre-retomada-gradual-dos-servicos-judiciarios-presenciais/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/07/comissao-de-defesa-dos-direitos-da-mulher-da-oab-se-destaca-a-importancia-da-lei-maria-da-penha/
https://www.facebook.com/media/set?vanity=OABSergipe&set=a.3375816569165837
https://www.facebook.com/media/set?vanity=OABSergipe&set=a.3375816569165837
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JUSTIÇA FEDERAL 
EM SERGIPE REALIZA 
ATENDIMENTO À 
ADVOCACIA POR MEIO 
ELETRÔNICO

Em resposta ao Ofício GP 375/2020, encaminhado 
pelo presidente da Ordem dos Advogados do Bra-
sil, em Sergipe, Inácio Krauss, as Varas Federais em 
Sergipe informaram que estão prestando atendi-
mento à advocacia por videoconferência. Segundo 
as nove unidades judiciárias, os atendimentos estão 
sendo realizados com prévio agendamento.

Os pedidos de audiência poderão ser feitos através 
do atendimento.turmarecursal@jfse.jus.br, indican-
do o número do processo e motivo da solicitação 
da audiência, que ocorrerá por videoconferência, 
via Cisco Webex Meetings em dia e horário a ser in-
formado ao interessado.

PRESIDENTE DA OAB/SE PARTICIPA DE 
CELEBRAÇÃO DE 177 ANOS DO INSTITUTO 
DOS ADVOGADOS BRASILEIROS

SAIBA 
MAIS

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em 
Sergipe, Inácio Krauss, participou, no dia 7 de agosto, 
da solenidade virtual realizada em celebração aos 177 
anos de fundação do Instituto dos Advogados Brasi-
leiros. A ocasião foi marcada pelo brado à união da 
advocacia.

“É uma honra poder celebrar, de alguma forma, a ins-
tituição de uma entidade tão importante à sociedade 
e à advocacia, que ao longo de seus 177 anos muito 

contribuiu para a história de nosso país. Esse é um 
momento, sobretudo, de conclamar a união da clas-
se”, afirmou Inácio.

Segundo o presidente da OAB/SE, as batalhas em prol 
das causas da advocacia e da sociedade devem ser 
travadas pelas instituições jurídicas e democráticas 
sob o manto de uma atuação conjunta e irmanada. 
“Esse é um momento delicado, que exige de nós ain-
da mais união”.

10 AGOSTO

SEFAZ APRESENTA À OAB/SE MUDANÇAS 
NO ITCMD QUE BENEFICIARÃO ADVOCACIA 
DO ESTADO

SAIBA 
MAIS

No dia 10 de agosto, o presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, e o di-
retor-tesoureiro da Seccional, David Garcez, estive-
ram reunidos com o secretário de Estado da Fazenda, 
Marco Antonio Queiroz, que apresentou à OAB as al-
terações no ITCMD.

Marco Antonio falou sobre o Projeto de Lei aprovado 
na Assembleia Legislativa que alterará as alíquotas do 
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). A lei elevará de 
10% para 20% o percentual de desconto no pagamen-
to do imposto.

Além disso, o secretário afirmou que a forma de paga-
mento também foi modificada. Segundo ele, a possibi-
lidade de parcelar o imposto beneficiará a advocacia e 
o Judiciário, pois muitos processos ficam paralisados 
devido à dificuldade de as partes pagarem o ITCMD 
em cota única.

“Essas mudanças que nós estamos implementando 
beneficiarão tanto o advogado quanto o cidadão por-
que possibilitarão que processos sejam finalizados. 
Fora isso, nos casos de doações de até 350 mil reais, 
fizemos com que a alíquota seja menos regressiva”, 
explicou Marco.

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/07/presidente-da-oab-se-participa-de-celebracao-de-177-anos-do-instituto-dos-advogados-brasileiros/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/10/sefaz-apresenta-a-oab-se-mudancas-no-itcmd-que-beneficiarao-advocacia-do-estado/
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OAB SE REÚNE COM 
DIRETORES DA SEAC E 
DISCUTE CONVÊNIO QUE 
BENEFICIARÁ A ADVOCACIA 
SERGIPANA

No dia 10 de agosto, o presidente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), Inácio Krauss, 
e a vice-presidente, Ana Lúcia Aguiar, estiveram reu-
nidos com a presidente da Sergipe Administradora de 
Cartões e Serviços Ltda (SEAC), administradora do 
Cartão Banese Card, que integra o Grupo Banese, Li-
via Maria Carvalho Meireles, e demais membros da Di-
retoria, para discutir a realização de um convênio que 
trará inúmeros benefícios para a advocacia sergipana.

O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, destacou a 
parceria com a SEAC. Segundo ele, este convênio que 
será firmado com a Sergipe Administradora de Car-

SAIBA 
MAIS

tões e Serviços Ltda. consolida um processo que já 
vem sendo tratado há algum tempo com a adminis-
tradora do cartão de crédito.

“Esta parceria é muito boa para a OAB e os advoga-
dos e advogadas sergipanos e chega justamente no 
mês comemorativo para toda a advocacia”, disse.

ARTIGO: O FUTURO DA DEMOCRACIA

O artigo “O futuro da democracia”, de autoria do pre-
sidente da OAB/SE, Inácio Krauss, foi publicado no 
site do Conselho Federal da OAB. No texto, o repre-
sentante da advocacia do Estado faz uma reflexão so-
bre a manutenção da democracia e os desafios atuais 
impostos pela situação pandêmica. Inácio conclama a 
advocacia ao cumprimento de seu compromisso: de-
fender a cidadania, a Constituição e o Estado Demo-
crático de Direito.

“Apesar do momento conturbado vivido pela huma-
nidade, quando instituições e lideranças são postas 
à prova e parcela expressiva da população mundial 
questiona as virtudes da democracia, o legado do ilu-
minismo – liberdade, igualdade e fraternidade – pre-
cisa seguir sendo uma aspiração diária. A democracia 
tem muitas imperfeições, é verdade, no entanto, tem-
-se provado um sistema menos desumano se compa-
rado aos demais. A missão deve ser aperfeiçoá-la”, diz.

SAIBA 
MAIS

11 AGOSTO

ADVOGADOS E ADVOGADAS DEFENDEM 
PRERROGATIVAS COMO INSTRUMENTO DE 
PROTEÇÃO DA CIDADANIA

SAIBA 
MAIS

“As prerrogativas da advocacia são fundamentais para 
defendermos as liberdades e protegermos a socieda-
de das injustiças e violências.” A afirmação foi feita 
pela presidente nacional do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB), Rita Cortez, no dia 11 de agosto, ao 
participar do webinário ‘Prerrogativas da advocacia 
em tempos de transformação digital’, transmitido no 
canal da OAB/SE no YouTube.

O evento foi organizado, em parceria com o IAB, pela 
Comissão de Defesa das Prerrogativas e a Escola Su-
perior da Advocacia (ESA) da Seccional. Os pales-

trantes foram unânimes em defender as prerrogativas 
como um instrumento de proteção da cidadania.

O encontro foi aberto pelo presidente da OAB/SE, 
Inácio Krauss. “A luta visa a garantir o amplo direito 
de defesa”, afirmou. Os debates foram mediados pelo 
presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas, 
Joaby Ferreira. Ao tratar dos direitos da advocacia em 
tempos de isolamento social, Rita Cortez frisou que, 
“com ou sem pandemia, as prerrogativas estarão sem-
pre na ordem do dia”.

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/10/oab-se-reune-com-diretores-da-seac-e-discute-convenio-que-beneficiara-a-advocacia-sergipana/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/10/artigo-o-futuro-da-democracia/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/11/advogados-e-advogadas-defendem-prerrogativas-como-instrumento-de-protecao-da-cidadania/
https://www.youtube.com/watch?v=hYU8sEO61l4
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OAB/SE REALIZA COM 
SUCESSO WEBNÁRIO 
PRERROGATIVAS DA 
ADVOCACIA EM TEMPO DE 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/
SE), por meio da Comissão de Defesa das Prerrogati-
vas e da Escola Superior de Advocacia (ESA), realizou 
no dia 11 de agosto o Webnário Prerrogativas da Ad-
vocacia em Tempo de Transformação Digital. O even-
to, que integra a programação das comemorações do 
mês do advogado contou com a participação da Dire-
toria da OAB/SE, da presidente da Caixa de Assistên-
cia dos Advogados de Sergipe (CAASE) e do diretor 
geral da Escola Superior de Advocacia, além de con-
selheiros, representantes de comissões temáticas da 
seccional, advogados e público em geral.

O Webnário foi mediado pelo presidente da Comissão 
de Defesa das Prerrogativas, Joaby Gomes Ferreira, e 
teve como palestrantes o conselheiro federal e presi-
dente da Comissão Nacional de Defesa das Prerroga-
tivas e Valorização da Advocacia (CFOAB), Alexandre 
Ogusuku; a presidente do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB), Rita de Cássia Sant’Anna Cortez ; e 
do advogado e conselheiro do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), Marcos Vinicius Jardim Rodrigues.

O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, realizou a 

SAIBA 
MAIS

abertura do evento e parabenizou a todos os advo-
gados e as advogadas pelo Dia da Advocacia. “Pa-
rabenizo a todos os colegas e todas as colegas pelo 
nosso dia, que se comemora hoje, 11 de agosto”, 
afirmou.

Temática relevante

Durante o pronunciamento, Inácio Krauss saudou 
cada um dos participantes e agradeceu os direto-
res da OAB/SE e a todos que prestigiaram o we-
bnário. “Essa é a discussão de um tema que é tão 
importante para nós advogados e mais ainda para 
a cidadã e o cidadão que são por nós representa-
dos”, ressaltou.

Krauss também demonstrou a imensa satisfação em 
estar presidente da OAB/SE neste dia e poder tra-
zer para os colegas e a sociedade o debate sobre 
um tema que é o carro-chefe da atual gestão, que 
são as prerrogativas da advocacia.

ARTIGO: RESILIÊNCIA
Há 75 anos o Japão foi bombardeado pelos Estados 
Unidos, mais especificamente nas cidades de Hiroshi-
ma e Nagasaki, que receberam duas bombas atômicas, 
responsáveis pela rendição do país nipônico e deixan-
do um rastro de sangue e morte instantânea em mais 
de 120 mil pessoas.

Para a reconstrução da nação e tornar o país arrasa-
do pelas bombas em uma das mais fortes economias 
mundiais hodiernas, seu povo, usou da acepção da 
palavra resiliência para se reerguer.

Aqui no Brasil, estamos passando pelo período pan-
dêmico do coronavírus que já ceifou mais de 100 mil 
vidas e ainda não sabemos quando teremos uma va-
cina para aliviar a angústia de milhões de brasileiros 
que não estão imunes ao vírus e dependem do frágil 
sistema de saúde pública e da perseverança e doação 
dos bravos profissionais da saúde.

Na advocacia tivemos perdas de colegas que sucum-
biram à Covid-19 e somos solidários as suas famílias, 
bem como a todas as outras que tiveram um ente que-
rido levado pela doença.

Nesta semana, 11, comemoramos o Dia da Advocacia 
e, entre os colegas de profissão, o tom vem em uma 
nota só: o que podemos tirar de bom dessa pande-
mia? Eu responderia: nada!

Não se tira nada de bom de uma guerra seja ela geo-
política ou sanitária, como a que vivemos. A pande-
mia apenas nos deixará experiências.

Experiência de que é possível um advogado recém-
-ingresso na OAB fazer uma sustentação oral no STF 
utilizando os mesmos recursos de que uma renomada 
banca dispõe.

De um advogado que não possui uma sala ou escritó-
rio para atender seu cliente, de poder atendê-lo por 
videoconferência realizada de sua casa;

De a classe ter acesso a seminários, congressos e con-
ferências sem sair de sua residência, dentre outras ex-
periências que levaremos da pandemia.

A rápida transformação digital ocorrida nesse perío-
do deixou a advocacia mais igual em relação as ex-
periências preditas. Essa transformação digital, não 
terá volta. Devemos usá-la, associada ao estudo per-
manente, como uma melhoria para a classe, uma for-
ma de reduzir custos e distâncias. Porém, ao mesmo 
tempo, devemos ficar atentos para que o Judiciário 
não queira se distanciar da advocacia e relativizar as 
nossas prerrogativas históricas, também se valendo, 
de forma inversa, dos rápidos avanços tecnológicos.

Nesse momento temos que nos inspirar no povo ja-
ponês, virar a página – sem esquecer obviamente das 
vidas perdidas – e recomeçar com resiliência e a co-
ragem e bravura que são inerentes à advocacia nessa 
nova era!

Inácio Krauss, advogado, presidente da OAB/SE

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/11/oab-se-realiza-com-sucesso-webnario-prerrogativas-da-advocacia-em-tempo-de-transformacao-digital/
https://www.youtube.com/watch?v=hYU8sEO61l4
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12 AGOSTO

DIA DA ADVOCACIA É MARCADO NA OAB/
SE PELO COMPROMISSO DE DEFENDER O 
ESTADO DEMOCRÁTICO

SAIBA 
MAIS

O Dia da Advocacia, celebrado em 11 de agosto, foi 
marcado pela reafirmação de um dos principais com-
promissos da classe: a defesa do Estado Democrático 
de Direito. A bandeira foi levantada durante o Web-
nário “Advocacia e Democracia”, realizado pela OAB/
SE.

Na abertura do evento, o presidente da OAB/SE, Iná-
cio Krauss, ressalvou a imprescindibilidade de estar 
vigilante a esse compromisso, principalmente ante ao 
período delicado por qual passa o país. “Agora, mais 
que nunca, temos o dever de fiscalizar e defender a 
democracia”, disse.

“Quando recebemos nossas carteiras de advogados e 
advogadas, juramos defender o Estado Democrático 
e, atualmente, momento em que a democracia está 
sendo tão atacada, temos que redobrar essa missão: 
a advocacia tem o dever de defende-la e protege-la”, 
conclamou.

O diretor-geral da Escola Superior de Advocacia de 
Sergipe, Kleidson Nascimento, também falou sobre o 
dever cidadão de salvaguardar o regime democrático. 
“A democracia não acontece da noite para o dia e nós 
devemos ser atores – e vigilantes – nessa construção”.

OAB/SE PARTICIPA DAS NEGOCIAÇÕES DA 
REBELIÃO QUE TEVE DESFECHO PACÍFICO 
NO COMPAJAF

No dia 11 de agosto, a Ordem dos Advogados do Bra-
sil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão de 
Direitos Humanos, participou ativamente das nego-
ciações para o encerramento da rebelião que teve iní-
cio pela manhã, no Complexo Penitenciário Antônio 
Jacinto Filho (Compajaf), localizado no Bairro Santa 
Maria, em Aracaju.

A rebelião iniciou às 8h30 e só terminou por volta das 
22h, com a liberação dos reféns. A ação foi desen-
cadeada por seis internos que fizeram cinco pessoas 
reféns. Eles reivindicavam a transferência para outro 
presídio por ausência de convívio e insegurança na 
unidade prisional.

De acordo com o presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB/SE, José Robson Santos de Barros, 

a Comissão foi acionada nos primeiro minutos da re-
belião. Segundo ele, o cenário era tenso e o diálogo 
com os detentos muito difícil. “O papel da Comissão 
de Direitos Humanos ao chegar ao local da rebelião, 
foi acalmar os ânimos, facilitar o diálogo para libera-
ção dos reféns e um fim pacífico, garantindo assim a 
integridade de todos envolvidos ”, disse.

Ele revelou que o diálogo foi aberto e durante mais 
de 12 horas de negociação, com a atuação conjunta, 
coordenada pela SEJUC e atuação do DESIPE, Polícia 
Militar, COE, Corpo de Bombeiros, SAMU, Ministério 
Público do Estado de Sergipe e Tribunal de Justiça do 
Estado de Sergipe. “Foram atores fundamentais para 
o desfecho pacifico”, salientou.

A vice-presidenta da CDH, Pamela Salmeron, disse 
que para resguardar os direitos fundamentais à vida e 
à integridade física de todos que estavam ali presen-
tes, principalmente dos reféns, todo diálogo e a pre-
sença da comissão foram fundamentais para garantir 
que tudo se resolveria de forma pacífica.

O coordenador do Núcleo de Políticas Carcerárias, Wil-
son Vasconcelos, afirmou que a CDH acompanha toda 
situação do sistema carcerário sergipano, sempre pau-
tando a atuação na garantia dos direitos fundamentais 
de todas as pessoas que integram o sistema prisional.

Toda a ação, coordenada pela SEJUC, e com partici-
pação ativa da CDH e dos demais órgãos envolvidos 
permitiu que a rebelião fosse controlada ainda na noi-
te de ontem, quando os reféns foram liberados.

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/12/dia-da-advocacia-e-marcado-na-oab-se-pelo-compromisso-de-defender-o-estado-democratico/
https://www.youtube.com/watch?v=E9IoRkNSuIQ
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13 AGOSTO

ELEIÇÕES 2020 E DIREITO 
ELEITORAL: WEBNÁRIO 
DA OAB/SE ESCLARECE 
DÚVIDAS SOBRE USO DO PJE

O webnário promovido pela Ordem dos Advogados 
do Brasil, em Sergipe, através da Comissão de Direi-
to Eleitoral, no dia 12 de agosto, esclareceu dúvidas 
sobre o uso do Processo Judicial Eeltrônico (PJe) 
nas eleições. O evento foi transmitido pelo YouTube 
e pode ser assistido aqui.

O vice-presidente da Comissão, Wesley Araújo, repre-
sentou o presidente da Comissão, Jefferson Feitoza, 
e mediou o webnário que contou com a explanação 
da presidente do Grupo de Trabalho Multidisciplinar 
do PJe-Ze, no âmbito da Justiça Eleitoral de Sergi-
pe, Camila Brasil.

“Neste ano, toda a tramitação do processo eleitoral 
ocorrerá via PJe. Então vejo esse evento como uma 
ótima sacada da Comissão porque será muito escla-
recedor. Vejo a dificuldade que muitos advogados 
têm em militarem no PJe, pois ele é um sistema muito 
novo”, disse Camila.

Em sua fala, ela abordou nuances, funcionamentos e 
especificidades do PJe sob a perspectiva da classe 
que atua em Direito Eleitoral. A especialista explicou 
diferenças entre as ramificações do sistema: Pje do 
primeiro grau; Pje das zonas eleitorais; Pje do segun-
do grau, entre outras.

SAIBA 
MAIS

14 AGOSTO

OAB/SE LANÇA CARTILHA COM 
ORIENTAÇÕES DE BIOSSEGURANÇA PARA O 
RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), 
por meio da Comissão de Direito Médico e Saúde, lança a 
Cartilha Orientações de Biossegurança à Advocacia para o 
Retorno das Atividades Presenciais.

De acordo com a presidente da Comissão de Direito Médi-
co e Saúde, Clarissa Marques Santos França, a cartilha tem 
o objetivo de orientar os advogados sobre as medidas de 
biossegurança que devem ser adotadas para o retorno das 
atividades.

“A classe está retomando as atividades gradualmente no 
meio de uma pandemia e é muito importante que as medi-
das de biossegurança sejam adotadas. Por meio da cartilha 
a OAB/SE dá informações e subsídios para que a volta às 
atividades seja realizada de maneira segura”, ressalta.

Na cartilha são encontradas recomendações que devem ser 
observadas pelos advogados e advogadas, uma vez que são 
regras que vão integrar a nova rotina nos escritórios de ad-
vocacia. As orientações devem ser seguidas tanto pelos ad-
vogados e advogadas como também por todos que com-
põem os escritórios de advocacia.

A cartilha traz em seu conteúdo medidas coletivas e indi-
viduais, além de recomendações sobre locomoção e trans-
porte dos colaboradores, comunicação e treinamento, e re-
lacionamento com os clientes.

Confira a cartilha aqui.

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/13/eleicoes-2020-e-direito-eleitoral-webnario-da-oab-se-esclarece-duvidas-sobre-uso-do-pje/
https://oabsergipe.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Cartilha_Bioseguran%C3%A7a.pdf
https://oabsergipe.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Cartilha_Bioseguran%C3%A7a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sTEo3qQ2szc
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OAB/SE VERIFICA 
PREPARATIVOS DO 
TRT20 PARA 2ª ETAPA 
DA RETOMADA DAS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS

O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, e a secretária-
-geral adjunta da Seccional, Andrea Leite, realizaram no 
dia 13 de agosto uma visita técnica que verificou os pre-
parativos do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região 
para a 2ª etapa da retomada das atividades presenciais.

“Verificamos os procedimentos e medidas que estão 
sendo tomados pela Corte para o retorno gradual das 
atividades. No momento delicado por qual passamos, 
é preciso buscar o máximo de segurança à saúde de 
todos que frequentam o TRT”, considerou Inácio.

No dia 17 de agosto, teve início a segunda etapa do 
Plano de Retomada Gradual das Atividades Presen-
ciais. Nesse período, há possibilidade de realização 
de audiências mistas e de trabalho presencial com li-
mitação a 20% de servidores. As salas da advocacia 
estarão abertas no horário das 8h às 12h.

Segundo a diretora-geral do TRT, Mônica Oliveira Bar-
reto, as audiências de forma mista serão realizadas 
sem aglomeração de pessoas e contarão com a pre-
sença de algumas pessoas nas dependências do Tri-
bunal e a participação virtual de outras que tenham 
condições para tanto.

“Desde o final de junho o Tribunal está se preparando 
para essa retomada. Fizemos todo um planejamen-
to, abarcando todas as medidas que precisariam ser 
adotadas. E esse plano contou com a colaboração e 
sugestões de outras entidades, a exemplo da OAB”, 
explicou a diretora.

SAIBA 
MAIS

PROJETO ENCONTRO CONDOMINIAIS 
DEBATE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NOS 
CONDOMÍNIOS

SAIBA 
MAIS

No dia 12 de agosto, a Ordem dos Advogados do Bra-
sil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão de 
Direito Imobiliário Notarial e Registral, com o apoio da 
Escola Superior de Advocacia e do Instituto Brasilei-
ro de Direito Imobiliário (IBRADIM) realizou a terceira 
edição do Projeto Encontros Condominiais. O tema em 
debate desta vez foi “Violência Doméstica nos Con-
domínios – Análise do Projeto de Lei 2.510/2020”. O 
evento foi transmitido pelo canal da OAB no YouTube, 
www.youtube.com/oabse.

WEBNÁRIO DA OAB/SE ABORDA PRÁTICA 
DAS CONSTELAÇÕES FAMILIARES COMO 
FORMA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

SAIBA 
MAIS

No dia 13 de agosto, o conceito, os princípios e os be-
nefícios da prática das Constelações Familiares na Jus-
tiça brasileira foram assuntos de um webnário gratuito 
promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, em 
Sergipe, através da Comissão de Direito Sistêmico.

A capacitação foi transmitida pelo canal da OAB/SE no 
YouTube e contou com a moderação e as considerações 
do presidente da Comissão, Josadach Alves de Albu-
querque Junior. A palestrante foi a psicoterapeuta cor-
poral e especialista em constelações, Annacy Amorim.

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/14/oab-se-verifica-preparativos-do-trt20-para-2a-etapa-da-retomada-das-atividades-presenciais/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/14/projeto-encontro-condominiais-debate-violencia-domestica-nos-condominios/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/14/webnario-da-oab-se-aborda-pratica-das-constelacoes-familiares-como-forma-de-resolucao-de-conflitos/
https://www.youtube.com/watch?v=4e-njZR3W_o
https://www.youtube.com/watch?v=4DrfGFWuk2E
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15 AGOSTO

OAB/SE REALIZA COM 
SUCESSO VIDEOCONFERÊNCIA 
DE APRESENTAÇÃO AO 
MOVIMENTO PARIDADE JÁ

No dia 13 de agosto, a Ordem dos Advogados do Bra-
sil, em Sergipe (OAB/SE), realizou a videoconferência 
de apresentação do Projeto Valentina Paridade Já. O 
evento foi aberto pelo presidente da Seccional, Inácio 
Krauss, e contou com a participação de integrantes 
da Diretoria de conselheiras e conselheiros estaduais 
e federais e representantes de Comissões Temáticas.

A videoconferência teve como palestrantes a conse-
lheira federal da OAB/GO e autora do Projeto Parida-
de Já, Valentina Jungmann; a conselheira federal, Fer-
nanda Marinela; e a presidente da Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher da OAB/SE (CDDM/OAB-SE) e 
conselheira federal da OAB, Adélia Pessoa.

SAIBA 
MAIS

III SEMINÁRIO SERGIPANO 
DA ADVOCACIA PÚBLICA 
ABORDA PRERROGATIVAS, 
JUDICIALIZAÇÃO E POLÍTICAS 
PÚBLICAS

No dia 14 de agosto, o III Seminário Sergipano da 
Advocacia Pública da Ordem dos Advogados do Bra-
sil, em Sergipe, reuniu importantes nomes do Direito 
brasileiro para debater assuntos como prerrogativas 
da classe, judicialização e políticas públicas em tem-
pos de pandemia.

O seminário foi idealizado pela Comissão de Advo-
cacia Pública da OAB/SE, em parceria com a Escola 
Superior de Advocacia, e contou com a abertura ofi-
cial do presidente da entidade, Inácio Krauss. Em sua 
fala, ele reafirmou o compromisso da Ordem com a 
classe pública.

SAIBA 
MAIS

17 AGOSTO

OAB/SE PARTICIPA DE CAMPANHA DE 
INCENTIVO A DOAÇÃO DE SANGUE 
PROMOVIDA PELO LIONS CLUBE

SAIBA 
MAIS

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), aten-
deu ao convite feito pelo Lions Clube Aracaju Nova Geração e 
participou, no período de 24 a 28 de agosto, da campanha de 
incentivo a doação de sangue “Solidariedade em nossas veias”. 
A iniciativa também conta com a participação da Sociedade de 
Direito Médico de Sergipe (SODIME).

De acordo com o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, doar 
sangue é um ato de amor ao próximo e pela importância da 
campanha a Ordem não poderia deixar de participar.

Essa ação conjunta da OAB/SE com o Lions Clube Aracaju Nova 
Geração reafirma a responsabilidade social das instituições.

https://www.youtube.com/watch?v=f9B9RFVbvRA
https://www.youtube.com/watch?v=MTozuH_FMZI
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/15/oab-se-realiza-com-sucesso-videoconferencia-de-apresentacao-ao-movimento-paridade-ja/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/15/iii-seminario-sergipano-da-advocacia-publica-aborda-prerrogativas-judicializacao-e-politicas-publicas/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/17/oab-se-participa-de-campanha-de-incentivo-a-doacao-de-sangue-promovida-pelo-lions-clube/
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WEBNÁRIO “JOVEM ADVOCACIA – DESAFIOS E 
OPORTUNIDADES EM TEMPOS DE PANDEMIA”
Entre os dias 17 e 18 de agosto, foi realizado o webná-
rio “Jovem Advocacia - Desafios e Oportunidades em 
Tempos de Pandemia”. A abertura do evento, no dia 
17, foi marcada por discursos em defesa da efetivida-
de da voz e da participação ativa dos profissionais em 
início de carreira na Ordem dos Advogados do Brasil.

Ainda no primeiro dia, cinco painéis foram realizados.

Entre os temas abordados, estavam presentes: Marke-
ting na Advocacia, Representatividade, Processo Ci-
vil, Contratos Cíveis e Direito Penal. 

Já no segundo dia, os painéis abordaram Direito do 

Trabalho, Direito Previdenciário, Direito de Família e 
Direito Tributário. O último dia do evento realizou ain-
da uma conferência de encerramento.

Participaram do término do evento o presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/
SE), Inácio Krauss, o presidente do Conselho Estadual 
da Jovem Advocacia, Carlos Eduardo Pereira Siquei-
ra, o diretor geral da Escola Superior de Advocacia 
(ESA) e a advogada Ana Paula Martinez, que foi a úl-
tima conferencista do webnário ao abordar o tema Li-
ção de Carreira e Desafios para o Jovem Advogado.

Abertura foi realizada no 
dia 17 de agosto

O evento contou com 
nove painéis

Encerramento aconteceu 
no dia 18 de agosto

PAINÉIS VI A VIII PAINEL IX

PAINEL IV

SAIBA 
MAIS

ABERTURA PAINÉIS I A III

FINALIZAÇÃO

PAINEL V

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/19/webnario-da-jovem-advocacia-paineis-abordam-direitos-do-trabalho-de-familia-e-previdenciario/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/19/direito-de-familia-desafios-do-isolamento-foi-tema-do-ix-painel-do-webnario-da-jovem-advocacia/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/18/contratos-civeis-e-consumeristas-sao-debatidos-em-painel-do-webnario-da-jovem-advocacia/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/17/webnario-da-jovem-advocacia-e-iniciado-com-destaque-a-necessidade-de-voz-dos-profissionais-em-inicio-de-carreira/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/18/webnario-jovem-advocacia-desafios-e-oportunidades-em-tempos-de-pandemia-aborda-temas-vitais/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/19/webnario-jovem-advocacia-desafios-e-oportunidades-em-tempos-de-pandemia-e-encerrado-com-sucesso/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/18/webnario-da-jovem-advocacia-discute-direito-penal-e-direito-de-defesa/
https://www.youtube.com/watch?v=9NmqcAhh25I
https://www.youtube.com/watch?v=LncuhV_x4iA
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18 AGOSTO

OAB/SE COMEMORA 
DECISÃO DO PLENO DO 
CFOAB DE QUE PRESIDENTE 
DA COMISSÃO NACIONAL 
DA ADVOCACIA JOVEM 
DEVE VIR DAS COMISSÕES 
DAS SECCIONAIS

No dia 17 de agosto, o Conselho Pleno da OAB Nacional 
aprovou, por unanimidade, que os próximos ocupantes 
do cargo de presidente da Comissão Nacional da Advo-
cacia Jovem sejam escolhidos dentre os presidentes das 
comissões das seccionais. A notícia foi comemorada pelo 
presidente do Conselho Estadual da Jovem Advocacia da 
Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), 
Carlos Eduardo Pereira Siqueira.

Carlos Eduardo salientou a importância da decisão, 
cuja mudança ocorrerá por meio da alteração do Pro-
vimento n. 115/2007 da Ordem, que regulamenta as 
comissões permanentes da OAB Nacional.

SAIBA 
MAIS

20 AGOSTO

OAB/SE APRIMORA ÓRGÃO DE 
DENÚNCIAS E OPINIÕES E EMPOSSA 
OUVIDORA-GERAL

SAIBA 
MAIS

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, aprimo-
rou o órgão que recebe sugestões, denúncias, elogios 
e reclamações, e empossou no dia 19 de agosto a ouvi-
dora-geral da Seccional. Agora, a conselheira seccional, 
Bruna Menezes, terá a missão de guiar a Ouvidoria.

O órgão será composto por cinco cargos (um ouvidor-
-geral e quatro ouvidores-adjuntos) e terá o propósito 
de receber denúncias, opiniões, reclamações, elogios, 
sugestões e críticas, em um trabalho interativo e irma-
nado com os setores e as comissões temáticas e espe-
ciais da OAB.

OAB/SE CELEBRA APROVAÇÃO DO 
PL QUE INSTITUI DIA ESTADUAL EM 
DEFESA DAS PRERROGATIVAS DA 
ADVOCACIA

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, cele-
brou no dia 20 de agosto a aprovação do Projeto de 
Lei Ordinária nº 189/2019, que institui e inclui no ca-
lendário oficial de datas e eventos o Dia Estadual em 
Defesa das Prerrogativas da Advocacia, celebrado em 
11 de agosto.

“É com muita alegria que vemos a aprovação do PL 
que instituirá o Dia Estadual em Defesa das Prerroga-
tivas na mesma data em que já celebramos o Dia da 

Advocacia. É muito significativo, reafirma a impor-
tância da classe”, considerou o presidente da OAB/
SE, Inácio Krauss.

O representante da advocacia sergipana enalteceu 
ainda a importância de uma data que marcará uma 
das lutas prioritárias à efetivação da democracia. 
“As prerrogativas são garantias ao cidadão. São es-
senciais para o amparo do Estado Democrático e 
de preceitos elementares”.

SAIBA 
MAIS

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/18/oab-se-comemora-decisao-do-pleno-do-cfoab-de-que-presidente-da-comissao-nacional-da-advocacia-jovem-deve-vir-das-comissoes-das-seccionais/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/19/oab-se-aprimora-orgao-de-denuncias-e-opinioes-e-empossa-ouvidora-geral/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/20/oab-se-celebra-aprovacao-do-pl-que-institui-dia-estadual-em-defesa-das-prerrogativas-da-advocacia/
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21 AGOSTO

OAB/SE, MP ELEITORAL 
E TRE/SE PROPÕEM 
COMPROMISSO AOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 
PELA LISURA DAS 
ELEIÇÕES

A Ordem dos Advogados do Brasil participará de uma 
iniciativa conjunta com o Ministério Público Eleitoral e 
o Tribunal Regional Eleitoral do Estado. As instituições 
vão propor aos partidos políticos uma carta de com-
promisso por lisura nas eleições municipais deste ano.

Assinarão a carta de compromisso com os partidos o 
presidente da OAB Sergipe, Inácio Krauss; o procurador 
regional, Eleitoral Heitor Alves Soares; o procurador-ge-
ral de Justiça, Eduardo Barreto D’Ávila Fontes; e o pre-
sidente do TRE/SE, desembargador José dos Anjos.

SAIBA 
MAIS

ADPF 131: OAB PROMOVE DEBATE 
SOBRE RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL DE OPTOMETRISTAS 
SOB PERSPECTIVAS DISTINTAS

SAIBA 
MAIS

No dia 19 de agosto, a Ordem dos Advogados do Bra-
sil, através da Comissão de Direito Médico e Saúde, 
promoveu um debate virtual sobre a ADPF 131 (Argui-
ção de Descumprimento de Preceito Fundamental), 
que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal 
desde 2008.

Ajuizada pelo Conselho Brasileiro de Óptica e Optome-
tria (CBOO), a ADPF visa a declaração de inconstitu-
cionalidade dos Decretos Presidenciais nº 20.931/1932 
(artigos 38, 39 e 41) e nº 24.492/1934 (artigos 13 e 14), 
que fazem restrições ao exercício profissional de op-
tometristas.

TRT/20 DIVULGA NOVA 
SISTEMÁTICA PARA 
CREDENCIAMENTO DOS 
ADVOGADOS NAS SESSÕES 
TELEPRESENCIAIS

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) 
divulga nova sistemática para o credenciamento dos 
advogados que participarão das sessões telepresen-
ciais de julgamento nas Turmas e no Pleno do TRT20.

Os novos procedimentos foram adotados em razão do 
incidente de segurança da informação, ocorrido no dia 
18 de agosto, na sessão de julgamento da 2ª Turma. 
Segundo o TRT20, não serão admitidas pessoas sem 
credenciamento nas salas de sessão de julgamento.

De acordo com o TRT20, serão criadas duas salas vir-
tuais, uma destinada aos desembargadores e o mem-
bro do Ministério Público do Trabalho; e outra direcio-
nada ao credenciamento de advogados para a sessão 
de julgamento.

SAIBA 
MAIS

PROCURADOR-GERAL DE 
JUSTIÇA ATENDE SOLICITAÇÃO 
DA OAB/SE E DISPONIBILIZA OS 
CONTATOS DAS UNIDADES DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Em resposta ao Ofício GP nº: 437/2020,encaminhado 
pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 
em Sergipe (OAB/SE), Inácio Krauss, ao Ministério 
Público do Estado de Sergipe (MPSE), o procurador-
-geral de Justiça do Estado de Sergipe, Eduardo Bar-
reto d’Avila Fontes, enviou os contatos telefônicos e 
e-mails das Unidades, bem como os e-mails funcio-
nais de todos os membros do MPSE.

De acordo com o procurador-geral de Justiça, todas as 
informações, inclusive as vinculações dos membros às 
unidades, estão também disponíveis na página oficial 
do Ministério Público de Sergipe no link: https://www.
mpse.mp.br/index.php/endereco-telefone-e-horario/

SAIBA 
MAIS

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/21/oab-se-mp-eleitoral-e-tre-se-propoem-compromisso-aos-partidos-politicos-pela-lisura-das-eleicoes/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/21/adpf131-oab-promove-debate-sobre-restricoes-ao-exercicio-profissional-de-optometristas-sob-perspectivas-distintas/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/21/trt-20-divulga-nova-sistematica-para-credenciamento-dos-advogados-nas-sessoes-telepresenciais/
https://www.mpse.mp.br/index.php/endereco-telefone-e-horario/
https://www.mpse.mp.br/index.php/endereco-telefone-e-horario/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/21/procurador-geral-de-justica-atende-solicitacao-da-oab-se-e-disponibiliza-os-contatos-das-unidades-do-ministerio-publico-estadual/
https://www.youtube.com/watch?v=V1rqpdXy97Y
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22 AGOSTO

NOTA SOBRE A GARANTIA 
DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA SEXUAL

SAIBA 
MAIS

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente - CONANDA - instância máxima de formula-
ção, deliberação e controle das políticas públicas para 
a infância e a adolescência na esfera federal, criado 
pela Lei nº 8.242 de 1991, sendo o órgão responsá-
vel por tornar efetivos os direitos, princípios e dire-
trizes contidos na Lei nº 8.069 de 1990, a Comissão 
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e a Comissão Nacional da Mulher Advogada do Con-

selho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o 
Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares 
- FCNCT -, manifestam-se sobre a responsabilidade 
do Estado na garantia de proteção a crianças e ado-
lescentes vítimas de violência sexual que demandam 
o procedimento de aborto seguro para a garantia de 
suas vidas, como no recente caso de menina de dez 
anos que foi engravidada no Espírito Santo, depois de 
anos de estupros e violações perpetrados por seu tio.

Manifestação conjunta do Conanda, da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente e da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB Nacional e do FCNCT sobre a 
garantia de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual

25 AGOSTO

WEBNÁRIO “HISTÓRIA E 
ADVOCACIA” REAFIRMA 
IMPRESCINDIBILIDADE 
E FORÇA DE ATUAÇÃO 
DA OAB

No dia 24 de agosto, o webnário “História e Advo-
cacia” destacou a imprescindibilidade e a força de 
atuação da Ordem dos Advogados do Brasil. Trans-
mitido via YouTube, o evento foi realizado pela Sec-
cional Sergipe da OAB em parceria com a Escola 
Superior de Advocacia.

Na abertura solene, o evento contou com as falas do 
presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, do diretor-ge-
ral da ESA, Kleidson Nascimento, e da curadora do 
patrimônio histórico da Seccional, Manuella Vergne. 
Eles ressalvaram a importância de preservar e cele-
brar a história da classe.

Os ministrantes do webnário foram Luiz Viana, vice-
-presidente da OAB Nacional; Cezar Britto, ex-pre-
sidente da OAB Nacional e da Seccional Sergipe, e 
Maurício Gentil, conselheiro federal da OAB/SE. Luiz 
Viana deu início ao ciclo de palestras falando sobre 
identidade cultural.

“A forma de comer, de falar e de ser em cada lugar 
do Brasil é diferente, embora estejamos no mesmo 
país tenhamos a mesma matriz. Temos diferenças 

incríveis e precisamos preservá-las. A gente tem de 
defender aquilo que somos, que está intimamente as-
sociado à sociedade”.

Luiz Viana sustentou que cada indivíduo é o conjunto 
das relações sociais e culturais, levando a reflexão ao 
âmbito da advocacia. “Nós, advogados e advogadas, 
compartilhamos certas dores e alegrias, mas temos 
diferenças em nossos clientes, em nosso Judiciário, 
etc”, considerou.

“A multiplicidade cultural permite que haja mais de 
uma visão sobre os mesmos fenômenos e quanto mais 
perspectivas tivermos, encontraremos a melhor solu-
ção possível. Poder lidar com a história de cada pes-
soa é vital para que surjam aprendizados de como en-
frentar o futuro”.

Em seguida, Cezar Britto, ex-presidente da OAB Na-
cional, relembrou a atuação e a trajetória da Ordem. 
“Por que a Constituição menciona a OAB 23 vezes? A 
resposta está em sua história. É uma instituição que 
luta para efetivar a Constituição em um país de desi-
gualdade assumida”.

SAIBA 
MAIS

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/22/nota-sobre-a-garantia-de-protecao-a-criancas-e-adolescentes-vitimas-de-violencia-sexual/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/25/webnario-historia-e-advocacia-reafirma-imprescindibilidade-e-forca-de-atuacao-da-oab/
https://www.youtube.com/watch?v=6SYIzggAX0s
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OAB/SE PARTICIPA DO EVENTO REUNIÃO 
COM OS PARTIDOS POLÍTICOS: ORIENTAÇÕES 
SOBRE O REGISTRO DE CANDIDATURAS 
PROMOVIDO PELO TRE/SE

SAIBA 
MAIS

No dia 24 de agosto, o presidente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), Inácio Krauss, 
participou do evento “Reunião com os Partidos Políti-
cos – Orientações sobre o Registro de Candidaturas”, 
promovido de forma virtual pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de Sergipe (TRE/SE). Durante a reunião foi 
assinada uma carta compromisso por lisura nas elei-

ções municipais de 2020, realizada a palestra “Orien-
tações sobre o Registro de Candidaturas”, ministrada 
pelo juiz eleitoral do Estado de Alagoas, Marcos Viní-
cius Linhares Constantino da Silva, e feitas algumas 
instruções sobre a utilização do sistema de candida-
turas Candex e sobre o PJe, pela funcionária da Secre-
taria Judiciária do TRE/SE, Jamille Melo.

26 AGOSTO

TRF 5ª REGIÃO AUTORIZA 
RETOMADA DE AUDIÊNCIAS 
E PERÍCIAS NAS SEÇÕES 
JUDICIÁRIAS VINCULADAS

Em ofício encaminhado ao presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), Inácio 
Krauss, o presidente do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, Vladimir Souza Carvalho informa a decisão 
do retorno às atividades presenciais necessárias à re-
alização de perícias nos Juizados Especiais Federais, 
audiências (em todas as varas) e diligências de oficiais 
de justiça necessárias à viabilização de tais atos.

A decisão foi tomada durante reunião realizada no dia 
24 de agosto, entre o presidente do TRF5, desembar-
gador federal Vladimir Carvalho, e os desembargado-
res federais que compõem o Tribunal e publicada por 
meio do Ato Nº 315/2020.

SAIBA 
MAIS

OAB/SE VERIFICA ESPAÇO 
PARA NOVA SALA DA 
ADVOCACIA EM NOSSA 
SENHORA DAS DORES

No dia 26 de agosto, o presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, realizou 
uma visita técnica para verificar o espaço destinado 
à nova sala da advocacia no Fórum Desembargador 
Humberto Diniz Sobral, localizado em Nossa Senhora 
das Dores.

Com os propósitos de conhecer o ambiente e definir 
diretrizes, Inácio esteve acompanhado de técnicos 
de engenharia e de arquitetura do Poder Judiciário e 
do representante do município na Comissão Regio-
nal de Nossa Senhora da Glória e Região Sertão de 
Sergipe, Elismar Santos.

SAIBA 
MAIS

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
NA ADVOCACIA

Diante do cenário da pandemia da Covid-19, a utilização das mídias 
digitais tem sido uma importante ferramenta para a divulgação de 
conteúdos e serviços.

A fim de evitar desrespeito ao Estatuto da Advocacia e da OAB, ao Pro-
vimento nº94/2000 do Conselho Federal da OAB e ao Código de Disci-
plina da categoria, o Tribunal de Ética e Publicidade da OAB-SE elabo-
rou uma cartilha com o tema “Publicidade e Propaganda na Advocacia” 
Confira clicando no “Saiba mais”, um vídeo no qual o presidente do 
TED, Dr. Leão Magno, a julgadora do TED, Ana Rachel, e o presiden-
te regional da Comissão de Fiscalização, Glover Castro, explicam 
melhor as questões da publicidade como aliada da boa advocacia.

17

SAIBA 
MAIS

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/25/oab-se-participa-do-evento-reuniao-com-os-partidos-politicos-orientacoes-sobre-o-registro-de-candidaturas-promovido-pelo-tre-se/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/26/trf-5a-regiao-autoriza-retomada-de-audiencias-e-pericias-nas-secoes-judiciarias-vinculadas/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/26/oab-se-verifica-espaco-para-nova-sala-da-advocacia-em-nossa-senhora-das-dores/
https://www.instagram.com/tv/CET2HlHj4aG/?igshid=z7weu86qoupq
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27 AGOSTO

EM WEBNÁRIO, OAB/
SE DISCUTE ASPECTOS 
E EXPECTATIVAS DA LEI 
GERAL DE PROTEÇÃO 
DE DADOS PESSOAIS

O webnário realizado no dia 25 de agosto, abordou 
os aspectos e expectativas da Lei Geral de Prote-
ção de Dados Pessoais (LGPD). O evento foi idea-
lizado pela Comissão de Direito Digital, Inovação 
e Tecnologia da Ordem dos Advogados do Brasil, 
em Sergipe, e contou com debatedores de renome 
nacional.

Os ministrantes no webnário foram Fabrício Alves, 
representante do Senado Federal no Conselho de 
Proteção de dados pessoais e membro da Comissão 
Especial de Proteção de Dados do CFOAB; Daniel 
Becker, diretor de novas tecnologias; Raíssa Moura, 
Legal Law Master em Direito Corporativo; e Felipe 
Palhares, mestre em Direito pela New York University.

SAIBA 
MAIS

OAB/SE HOMENAGEIA LYDA MONTEIRO 
E LEMBRA DIA NACIONAL DE LUTO DA 
ADVOCACIA BRASILEIRA

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, ho-
menageia Lyda Monteiro e lembra do Dia Nacional de 
Luto da Advocacia Brasileira, que acontece no dia 27 
de agosto. 

Há 40 anos, nessa data, uma carta bomba endereçada 
ao presidente da nacional da OAB, Eduardo Seabra 
Fagundes, vitimou fatalmente a secretária da presi-
dência, Lyda Monteiro da Silva. 

Portanto, no dia 27 de agosto, a OAB Sergipe, assim 
como a OAB Nacional e outras seccionais, ficaram de 
luto em todas as redes sociais. Saiba mais em https://
www.oab.org.br/noticia/58388

PROJETO DE LEI QUE SUSPENDE OS PRAZOS 
DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
DURANTE RECESSO FORENSE É APROVADO 
NA ALESE

SAIBA 
MAIS

Foi aprovado no dia 27 de agosto, por unanimida-
de, na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE) o 
Projeto de Lei Ordinária nº 166/2019 de autoria do 
deputado estadual, Iran Barbosa (PT), que suspende 
o curso do prazo processual dos processos adminis-
trativos, no âmbito do Estado de Sergipe, entre os 
dias 20 de dezembro e 20 de janeiro de cada ano.

De acordo com Iran Barbosa, a ideia do projeto é 
que no período de 20 de dezembro a 20 de janei-
ro estejam suspensas as audiências, as notificações, 
as intimações processuais, os julgamentos por ór-
gãos colegiados para garantir essas férias. “Trata-se 
de um projeto esperado pela advocacia sergipana”, 
afirmou.

https://www.youtube.com/watch?v=Y32bysddQEU
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/27/em-webnario-oab-se-discute-aspectos-e-expectativas-da-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/
https://www.oab.org.br/noticia/58388
https://www.oab.org.br/noticia/58388
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/27/projeto-de-lei-que-suspende-os-prazos-dos-processos-administrativos-durante-recesso-forense-e-aprovado-na-alese/
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PRESIDENTE DA OAB/SE PARTICIPA 
DA POSSE DO MINISTRO HUMBERTO 
MARTINS NA PRESIDÊNCIA DO STJ

No dia 27 de agosto, o presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – Seccional Sergipe , Inácio Krauss, 
participou da posse dos ministros Humberto Martins 
e Jorge Mussi nos cargos de presidente e vice-presi-
dente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o bi-
ênio 2020-2022.

A ministra Laurita Vaz, que presidiu o STJ no biênio 2016-
2018, tendo Humberto Martins como vice-presidente, 
fez o discurso de homenagem ao novo dirigente da cor-
te, que de forma inédita tomou posse numa cerimônia 
por videoconferência, transmitida pelo canal do YouTu-
be do tribunal devido a pandemia que assola o país.

SAIBA 
MAIS

28 AGOSTO

5ª VARA FEDERAL DE 
SERGIPE INFORMA SOBRE 
TERMO DE COMPROMISSO 
DA ADVOCACIA PARA 
AUDIÊNCIAS VIRTUAIS

A 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe informou 
sobre o Termo de Compromisso que advogados e advoga-
das deverão preencher para a realização de audiências vir-
tuais. As sessões terão início a partir de 8 de setembro e o 
termo de compromisso pode ser acessado aqui.

O documento tem o propósito de mostrar o interesse do ad-
vogado ou da advogada em realizar audiências de concilia-
ção, instrução e julgamento por meio de videoconferência 
através do Webex Meetings ou outra plataforma que seja 
indicada pelo Juízo.

Após preenchido e assinado, o termo de compromisso – im-
prescindível para a marcação do ato processual – deve ser 
encaminhado para atendimento.vara5@jfse.jus.br.

SAIBA 
MAIS

MEMORIAL DA ADVOCACIA SERGIPANA 
RECEBE DOAÇÃO DE ACERVO PARTICULAR 
DA FAMÍLIA ROLLEMBERG

No dia 28 de agosto, a Ordem dos Advogados do Bra-
sil, em Sergipe (OAB/SE) recebeu a visita de duas das 
descendentes da família Rollemberg. Marise Rollem-
berg Levita Cardoso estava acompanhada de sua fi-
lha Maise Rollemberg, e trouxe com ela uma parte do 
acervo que pertencia a sua mãe para doar ao Memo-
rial da Advocacia de Sergipe.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em 
Sergipe (OAB/SE), Inácio Krauss, recepcionou as visitan-
tes juntamente com o diretor-tesoureiro, David Gracez, 
a presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de 
Sergipe (CAASE), Hermosa França, a curadora do Patri-
mônio Histórico da OAB/SE, Manuella Vergne, o presi-
dente da Comissão Especial de Resgate ao Memorial da 
OAB/SE, José Rivadálvio Lima, o gerente geral da OAB/
SE, Antônio Oliveira; e a historiadora Jocelina Silva.

SAIBA 
MAIS

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/27/presidente-da-oab-se-participa-da-posse-do-ministro-humberto-martins-na-presidencia-do-stj/
https://www.jfse.jus.br/varas/quinta/arquivos/TERMO_COMPROMISSO_AUDIENCIAS_VIRTUAIS.pdf
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/28/5a-vara-federal-de-sergipe-informa-sobre-termo-de-compromisso-da-advocacia-para-audiencias-virtuais/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/28/memorial-da-advocacia-sergipana-recebe-doacao-de-acervo-particular-da-familia-rollemberg/
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OAB/SE REALIZA MAIS 
UMA SOLENIDADE DE 
COMPROMISSO VIRTUAL

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, rea-
lizou no dia 28 de agosto, de forma virtual, mais uma 
solenidade de compromisso. No discurso de abertu-
ra, o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, destacou a 
atuação das instituições jurídicas em defesa do Esta-
do Democrático.

“A luta da OAB e da advocacia tem sido cada vez maior. 
Neste momento pandêmico e delicado por qual o país 
passa, é ainda mais necessário continuarmos atuan-
do em defesa do Estado Democrático, em busca de 
transformar a história do país”, afirmou o presidente 
da entidade.

SAIBA 
MAIS

RODA DE CONVERSA ABORDA 
HISTÓRIA E RELAÇÕES 
RACIAIS QUE REFLETEM 
PERSPECTIVAS RACISTAS

No dia 28 de agosto, a Roda de Conversa promovida 
pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, 
através da Comissão de Igualdade Racial, abordou a 
história e as relações raciais que refletem em pers-
pectivas racistas. O evento foi transmitido pelo canal 
da OAB/SE no YouTube.

Além de presenças ilustres, a abertura solene do 
evento contou com as falas do presidente da enti-
dade, Inácio Krauss; da presidente da Comissão de 
Igualdade Racial da OAB/SE, Monaliza Dijean; e da 
presidente da Comissão de Igualdade Racial Nacio-
nal, Silva Cerqueira.

SAIBA 
MAIS

31 AGOSTO

OAB/SE PRORROGA 
SUSPENSÃO DE 
EVENTOS E DELIBERA 
SOBRE RETORNO 
DE ATENDIMENTO 
PRESENCIAL

Através da Resolução Nº 018/2020, a Ordem dos 
Advogados do Brasil, em Sergipe, prorrogou, até o 
dia 20 de setembro, a suspensão da realização de 
eventos e reuniões presenciais na Seccional e de-
liberou sobre o retorno de atendimento presencial 
em setores da OAB.

Os atendimentos relacionados à Presidência, Tesou-
raria, Secretaria-geral e Cartório poderão ser realiza-

dos de forma presencial, respeitando as regras de segu-
rança da saúde e prevenção. Excetuam-se os serviços 
relativos às informações dos setores Jurídico, Alvarás 
e ASCOM, que permanecem os atendimentos pelos ca-
nais abaixo listados, também em horário comercial:

I- ASCOM: 79 99961-1323 – ascom@oabsergipe.org.br

II – Jurídico: 79 99938-3667 – juridico@oabsergipe.org.br

Confira a resolução aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=7df8HVPBKMQ
https://www.youtube.com/watch?v=rMc95tFvJiM
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/28/oab-se-realiza-mais-uma-solenidade-de-compromisso-virtual/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/28/roda-de-conversa-aborda-historia-e-relacoes-raciais-que-refletem-perspectivas-racistas/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/31/oab-se-prorroga-suspensao-de-eventos-e-delibera-sobre-retorno-de-atendimento-presencial/
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OAB/SE REALIZA MAIS UMA POSSE VIRTUAL 
DE MEMBROS DE COMISSÕES ESPECIAIS E 
TEMÁTICAS

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, rea-
lizou no dia 31 de agosto mais uma posse de advoga-
dos e advogadas como membros de comissões. Os 
grupos são órgãos auxiliares à Diretoria e ao Conse-
lho Seccional da OAB para cumprimento dos fins ins-
titucionais.

“O trabalho nas comissões não é pouco, é diário e é 
imprescindível à sociedade e à advocacia – principal-
mente nesta gestão, na qual todas as comissões per-
manecem ativas e atuantes. É uma labuta voluntária 
e importantíssima”, considerou o presidente da OAB/
SE, Inácio Krauss.

SAIBA 
MAIS

MEMBRO DA COMISSÃO DE 
DIREITO DESPORTIVO DA 
OAB/SE É NOMEADO PELA 
CBF

O membro da Comissão de Direito Desportivo da Or-
dem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe, Mil-
ton Jordão de Freitas Pinheiro Gomes foi nomeado pela 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para compor 
a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

Para Milton Jordão a notícia da nomeação foi uma ale-
gria. “Ter sido indicado para a CNRD foi uma alegria, 
que hoje é uma instância administrativa da CBF e que 
tem um destacada atuação na resolução de conflitos 
por clubes, intermediários, atletas. Enfim, uma enti-
dade que ganhou o seu espaço pela qualidade das 
suas decisões, pelo trabalho sério e correto que vem 
desempenhando. Pra mim, pessoalmente, é uma sa-
tisfação de ingressar nesse time , ingressar na Câma-
ra presidida pelo Dr. Vitor Butruce, que tem serviços 
consolidados ao longo desse tempo da instalação da 
CNRD. E para a nossa Comissão daqui da OAB Sergi-
pe eu penso igualmente que é muito rico a gente ter 
membros do STJD, membros da CNRD e membros do 
Tribunal da Justiça Desportiva do pleno do Estado de 
Sergipe, mostra a qualificação que ganha o Estado em 
relação ao Direito Desportivo.

SAIBA 
MAIS

NECESSIDADES DA 
POPULAÇÃO LGBTQI+ 
SÃO DEBATIDAS DURANTE 
REUNIÃO DA OAB/SE

No dia 28 de agosto, a Ordem dos Advogados do 
Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão 
de Direitos LGBTQI+ realizou uma Reunião Ordinária 
remota para discutir as necessidades da população 
LGBTQI+. O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, fez 
a abertura da reunião, deu as boas-vindas a todos os 
participantes e parabenizou a Comissão pelo impor-
tante debate.

“Foi um evento muito exitoso e que discutiu um tema 
muito relevante e significou uma importante contri-
buição para a causa LGBTQI+”, afirmou Krauss.

A presidente da Comissão de Direitos LGBTQI+, Mô-
nica Porto, agradeceu ao presidente da OAB/SE e a 
toda a Diretoria pelo apoio dado a Comissão e a reali-
zação dos eventos.

A vice-presidente da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar, tam-
bém presente na reunião, saudou a todos os presen-
tes e disse que para ela era uma honra muito grande 
poder participar de tão importante debate.

SAIBA 
MAIS

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/31/oab-se-realiza-mais-uma-posse-virtual-de-membros-de-comissoes-especiais-e-tematicas/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/31/membro-da-comissao-de-direito-desportivo-da-oab-se-e-nomeado-pela-cbf/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/31/necessidades-da-populacao-lgbtqi-sao-debatidas-durante-reuniao-da-oab-se/
https://www.youtube.com/watch?v=BNwTvMimpVU
https://www.youtube.com/watch?v=M5eMekzoyFA
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO SECCIONAL DA OAB/SE

No dia 31 de agosto, foi realizada a Reunião Ordinária do Conselho Seccional da Or-
dem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE). A seguir, confira os principais 
temas discutidos:

PROGRAMA ANUIDADE ZERO É 
APRESENTADO E LANÇADO À 
ADVOCACIA SERGIPANA

No dia 31 de agosto, durante a reunião ordinária do 
Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Bra-
sil, em Sergipe (OAB/SE) foi apresentado o Programa 
Anuidade Zero. A iniciativa possibilita que a advocacia 
acumule pontos por meio de compras em lojas parcei-
ras e no final de cada ano, os pontos acumulados se-
jam convertidos em descontos na anuidade.

Em Sergipe, a operação conta com mais de 60 lojas 
virtuais parceiras, oferecendo uma boa opção para a 
compra desde itens de primeira necessidade, produtos 
de tecnologia, materiais esportivos, reservas de hotéis 
e carros, passagens aéreas, relógios, roupas, acessó-
rios e muito mais, tudo isso sem ter de sair de casa.

De acordo com o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, 
o programa trará muitos benefícios para a advocacia 
sergipana. “A implantação do Programa Anuidade Zero 
vem sendo discutida desde o ano passado em reuniões 
realizadas no Conselho Federal da OAB, no CONCAD e 
no Colégio de Presidentes das Seccionais do Nordeste 
e agora passa a ser uma realidade”, disse.

SAIBA 
MAIS

CONSELHO SECCIONAL DECIDE 
INCLUIR AUTODECLARAÇÃO DE 
RAÇA COMO REQUISITO PARA 
INSCRIÇÃO NA OAB/SE

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil, em Sergipe, decidiu pela inclusão da autodecla-
ração de raça como um dos requisitos da inscrição e da 
atualização cadastral na OAB/SE. A iniciativa partiu da 
Comissão de Igualdade Racial.

“Vejo como um grande avanço para toda a advocacia 
sergipana – especialmente a advocacia negra. Essa é 
uma medida encabeçada pelo Conselho Federal da 
OAB, que em breve incluirá esse provimento no Esta-
tuto da OAB”, pontuou a presidente da Comissão, Mo-
naliza Djean.

A matéria sobre o assunto contou com a relatoria da 
conselheira seccional, Clarissa França. De acordo com 
ela, a proposta de inserção do campo de autodecla-
ração seguirá as categorias de classificação adotadas 
pelo IBGE: branco, pardo, preto/pardo e amarelo.

“A justificativa da proposta decorre da constatação da 
inexistência de dados acerca do quantitativo de advo-
gados e advogadas brancos, amarelos, pardos, pretos 
e indígenas no âmbito da OAB/SE. Fato que não des-
toa do sistema nacional da OAB”, ponderou Clarissa.

O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, celebrou a 
iniciativa e ponderou que a Seccional fará uma cam-
panha para atualização cadastral da advocacia para o 
preenchimento do campo de autodeclaração. “Conhe-
cendo a classe saberemos mais sobre seus interesses 
e necessidades”.

SAIBA 
MAIS

A presidente da Caixa de Assistência dos Advogados 
de Sergipe (CAASE), Hermosa França, também salien-
tou as vantagens do programa de fidelização, que se 
somará a outras ações que já vêm sendo colocadas 
em prática pela OAB/SE, objetivando favorecer os ad-
vogados e advogadas sergipanos.

“A CAASE tem buscado oferecer vantagens para a 
advocacia sergipana em diversas áreas. O Programa 
Anuidade Zero é mais um plus que trazemos para os 
nossos colegas possibilitando o acúmulo de pontos 
nas compras feitas através da plataforma virtual, que 
reúne mais de 60 lojas de âmbito nacional. Utilizando 
o programa à advocacia acumula pontos que servirão 
para descontos na anuidade da OAB/SE”, pontua a 
presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de 
Sergipe (CAASE), Hermosa França.

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/08/31/programa-anuidade-zero-e-apresentado-e-lancado-a-advocacia-sergipana/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/01/conselho-seccional-decide-incluir-autodeclaracao-de-raca-como-requisito-para-inscricao-na-oab-se/
https://www.youtube.com/watch?v=_2y3i0f5wzk
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CONSELHO SECCIONAL DA 
OAB/SE APROVA PROPOSTA 
DE ANTEPROJETO DE LEI 
ACERCA DAS PRERROGATIVAS 
DA ADVOCACIA

No dia 31 de agosto, o Conselho Seccional da Ordem 
dos Advogados do Brasil, em Sergipe, aprovou a pro-
posta de anteprojeto de lei que dispõe sobre a fixa-
ção de informes, em órgãos de atuação da classe, so-
bre as prerrogativas da advocacia – previstas na Lei nº 
8.906/94.

A iniciativa é fruto da Comissão de Assuntos Legis-
lativos, presidida por Arício da Silva Andrade Filho, 
e a matéria sobre o assunto contou com a relatoria 
da conselheira seccional, Clarisse de Aguiar Ribeiro 
Simas. A proposta foi aprovada por unanimidade em 
reunião ordinária.

Segundo Arício, o propósito é difundir ou dar conhe-
cimento a respeito da recente alteração no Estatuto 
da Advocacia e da OAB, que tornou crime a violação 
às prerrogativas da classe. Agora, a prática de violar 
essas garantias tem pena de multa ou detenção de 3 
meses a 1 ano e meio.

“Trata-se de um Anteprojeto de Lei da mais alta rele-
vância para a defesa das prerrogativas de uma figura 
que, segundo a Constituição, é indispensável à ad-
ministração da justiça. O intuito é dar conhecimento 
nas dependências de atuação [judiciárias, carcerá-
rias, policiais, etc]”, disse.

Em seu voto, Clarissa também pontuou o objetivo da 
medida, ressalvando a importância da alteração nor-
mativa. “Tornar crime a violação das prerrogativas 
foi fruto de grande luta da advocacia e representou 
uma grande vitória para nossa classe e para o Estado 
Democrático”.

“É importante massificar o conhecimento dessa lei 
para a população, por isso observa-se a importância 
do anteprojeto proposto, já que trata das prerrogati-
vas do advogado e da advogada, peça fundamental 
que protege a sociedade como um todo”, considerou 
ainda.

O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, celebrou a 
decisão do Conselho, destacando a luta pela defe-
sa das prerrogativas como uma batalha essencial à 
manutenção e à garantia do Estado Democrático. “É 
com essas garantias que podem haver processos jus-
tos e plenos”, pontuou.

SAIBA 
MAIS

“NÃO PODEMOS DEIXAR 
QUE O JUDICIÁRIO 
ATROPELE AS GARANTIAS 
DA ADVOCACIA”, DIZ 
PRESIDENTE DA OAB/SE

No dia 31 de agosto, na reunião ordinária do Con-
selho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, 
em Sergipe, o presidente da entidade, Inácio Krauss, 
defendeu o posicionamento da OAB em defesa da 
classe. “Não podemos deixar que o Judiciário atro-
pele nossas garantias”.

“Com todas as medidas que estão sendo tomadas 
pelo CNJ, pelos Tribunais estaduais e federais, nós 
precisamos estar atentos à garantia de nossas prer-
rogativas”, pontuou. O posicionamento ocorreu em 
uma discussão sobre o Tribunal do Júri por video-
conferência.

Em junho deste ano, o CNJ votou a favor de proposta 
para autorizar os TJs e TRFs a adotarem procedimentos 
para o uso de videoconferência na realização das ses-
sões de julgamento do Tribunal do Júri, tendo em vista 
as contingências geradas pela pandemia da Covid-19.

Na OAB/SE, a matéria sobre a decisão contou com 
relatoria de Rivaldo Salvino do Nascimento Filho, 
conselheiro seccional, e com o parecer da vice-presi-
dente da Comissão de Estudos Penais da Seccional, 
Vitória de Oliveira Rocha Alves. Na reunião, ambos 
falaram sobre o tema.

“A advocacia criminal está enfrentando momentos 
difíceis nessa pandemia, nos quais presos estão sem 
acesso às suas famílias, prisões cautelares estão sen-
do analisadas de forma pouco criteriosa e a solução 
do Judiciário foi a mitigação de garantias fundamen-
tais”, afirmou Vitória.

Segundo Vitória, em junho, o CNJ colocou em pauta, 
sem prévios debates, o retorno acerca das atividades 
do Tribunal do Júri de forma, parcialmente, presencial. 
“Toda a advocacia criminal recebeu essa notícia de ma-
neira pouco conformada, trazendo muita revolta”, con-
tou.

“É importante discutir esse tema, pois trata-se de 
afronta a princípios constitucionais e normas legais. 
O Código de Processo Penal expressa claramente o 
uso excepcional da videoconferência para qualifica-
ção de interrogatório e depoimento de testemunhas 
residentes fora do distrito”.

SAIBA 
MAIS

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/02/conselho-seccional-da-oab-se-aprova-proposta-de-anteprojeto-de-lei-acerca-das-prerrogativas-da-advocacia-2/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/02/conselho-seccional-da-oab-se-aprova-proposta-de-anteprojeto-de-lei-acerca-das-prerrogativas-da-advocacia/
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http://instagram.com/oabsergipe
http://www.youtube.com/oabse
https://twitter.com/oab_se
http://www.facebook.com/OABSergipe
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