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 Considerando a pandemia da 
Covid-19 no Estado, continuamos 
adotando as medidas de biossegurança. 
Informamos que já estamos realizando 
o atendimento à advocacia de forma 
presencial e alguns eventos de forma 
mista (presencial e por meio de 
videoconferência). Confira a seguir como 
entrar em contato com os nossos setores.

CLIQUE NO SÍMBOLO EM
CADA MATÉRIA PARA LER
NA ÍNTEGRA
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SETEMBRO01

SETEMBRO02

 A OAB/SE decidiu incluir a autodeclaração de raça como um dos requisitos da inscrição e da atualização cadastral na instituição. A iniciativa 
partiu da Comissão de Igualdade Racial e foi tomada no dia 31 de agosto. 
 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 autodeclaração seguirá as categorias de classificação adotadas pelo IBGE: branco, pardo, preto/pardo e amarelo.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, celebrou a iniciativa e disse que a Seccional fará uma campanha para atualização cadastral da 
advocacia para o preenchimento do campo de autodeclaração.

 Em reunião ordinária do Conselho Seccional da OAB/SE, realizada no dia 
31 de agosto, o presidente Inácio Krauss apresentou o posicionamento da OAB em 
defesa da classe. “Não podemos deixar que o Judiciário atropele 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 prerrogativas”, 
pontuou. O posicionamento ocorreu em uma discussão sobre o Tribunal do Júri por 
videoconferência.
 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 
sessões 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-presidente da 
Comissão de Estudos Penais da Seccional, Vitória de Oliveira Rocha Alves. Na reunião, 
ambos falaram sobre o tema.
 Na avaliação da Comissão de Estudos Penais, o CNJ apresentou à advocacia e 
à sociedade a flexibilização de garantias e normas para solucionar o acúmulo de presos 
cautelares e o excesso de procedimentos não finalizados. 
 Em seu voto, Salvino do Nascimento corroborou com o parecer da Comissão, 
afirmando que não é aceitável a aplicação da modalidade para o Tribunal do Júri. 

Conselho Seccional decide incluir 
autodeclaração de raça como requisito
para inscrição na OAB/SE

“Não podemos deixar que o Judiciário 
atropele as garantias da advocacia”, 
diz presidente da OAB/SE

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/01/conselho-seccional-decide-incluir-autodeclaracao-de-raca-como-requisito-para-inscricao-na-oab-se/#:~:text=Banco%20do%20Brasil-,Conselho%20Seccional%20decide%20incluir%20autodeclara%C3%A7%C3%A3o%20de%20ra%C3%A7a,para%20inscri%C3%A7%C3%A3o%20na%20OAB%2FSE&text=O%20Conselho%20Seccional%20da%20Ordem,atualiza%C3%A7%C3%A3o%20cadastral%20na%20OAB%2FSE.
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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SETEMBRO02

SETEMBRO03

 A OAB/SE aprovou no dia 31 de agosto a proposta de anteprojeto 
de lei que dispõe sobre a fixação de informes, em órgãos de atuação da 
classe, sobre as prerrogativas da advocacia – previstas na Lei nº 8.906/94. 
 A iniciativa é fruto da Comissão de Assuntos Legislativos, 
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 conhecimento 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.
 Em seu voto, Clarisse também pontuou o objetivo da medida, 
ressalvando a importância da alteração normativa. 
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, celebrou a decisão do 
Conselho, destacando a luta pela defesa das prerrogativas como uma 
batalha essencial à manutenção e à garantia do Estado Democrático. 

 Tomou posse no dia 2 de setembro, a Diretoria da Comissão de Acessibilidade e Direito da Pessoa com Deficiência. A cerimônia ocorreu, 
excepcionalmente, na Seccional e foi transmitida pelo Instagram da OAB.
 A Comissão é composta pelos seguintes integrantes: Kamila Gouveia (presidente), Eugênia Luiza dos Santos ( vice-presidente), e Josevânia 
Dias Moreira Pereira (secretária-geral). Conhecidas por suas atuações na causa, elas foram escolhidas pelos próprios membros da Comissão.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, ressaltou a merecida importância que a Comissão de Acessibilidade sempre teve dentro da Seccional 
e parabenizou as novas integrantes.
 A presidente da Comissão, Kamila Gouveia, ponderou que a luta a favor dos direitos da pessoa com deficiência é a maior expressão da 
democracia, destacando a gratidão em poder presidir a Comissão. 
 A vice-presidente da Comissão, Eugênia dos Santos, afirmou o sentimento de felicidade ao assumir o cargo. A secretária-geral da Comissão, 
Josevânia Dias, considerou que a função representa uma grande conquista.
A cerimônia foi prestigiada pela vice-presidente da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar, que reafirmou o apoio da Diretoria à atuação da Comissão. 

Conselho Seccional da OAB/SE aprova 
proposta de Anteprojeto de Lei acerca
das prerrogativas da advocacia 

OAB/SE empossa nova Diretoria da Comissão de Acessibilidade e 
Direito da Pessoa com Deficiência

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

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/2020/09/03/oab-se-empossa-nova-diretoria-da-comissao-de-acessibilidade-e-direito-da-pessoa-com-deficiencia/#:~:text=A%20Ordem%20dos%20Advogados%20do,Direito%20da%20Pessoa%20com%20Defici%C3%AAncia.&text=%E2%80%9CAgrade%C3%A7o%20a%20oportunidade%20e%20desejo,pr%C3%B3xima%20das%20pessoas%20com%20defici%C3%AAncia.
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SETEMBRO04

SETEMBRO05

 Foi realizado no dia 2 de setembro, pela Comissão de Direito Sistêmico da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, um Webnário sobre 
as perspectivas sistêmicas acerca do divórcio.   
 Participaram como mediadores o presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB/SE, Josadach Alves; a vice-presidente da Comissão, 
Daniele Barreto; e Nathalie Celestino, membro da Comissão. Ana Carolina Lisboa, advogada sistêmica e Consteladora Familiar foi a palestrante do 
Webnário.
 Os mediadores iniciaram o evento com um check-in emocional. A prática analisa e reconhece as emoções. Dentre os benefícios, a melhor 
compreensão de fatos; a identificação de sentimentos que atrapalham e a identificação de sintomas por questões psicológicas. Josadach, Nathalie 
e Daniele fizeram seus check-in, contando suas emoções, como felicidade, gratidão e ansiedade. 
 A palestrante, Ana Carolina Lisboa, na explanação esclareceu o conceito do Direito Sistêmico, levando-o ao âmbito dos divórcios. Ana 
Carolina defendeu que conhecer o fato é olhar não só o conflito; e sim para todos os seus contextos e os fios que os ligam. 

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, através da Escola 
Superior de Advocacia, promoveu de maneira inédita, virtualmente, nos 
dias 2, 3 e 4 de setembro, o Curso de Ingresso à advocacia. Apesar da 
pandemia, a entidade empenhou esforços para realizar mais uma edição 
do evento. 
 A abertura solene da capacitação foi realizada no dia 2 e contou 
com a participação do presidente da OAB/SE, Inácio Krauss; da presidente 
da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe, Hermosa França; e do 
diretor-geral da ESA Sergipe, Kleidson Nascimento. O curso contou com a 
mediação da conselheira seccional, Ercília Garcez.
 O objetivo do curso foi orientar a advocacia para a entrada no 
mercado de trabalho e abordou aspectos práticos e relevantes para o 
exercício diário da profissão. Nessa edição, entre os temas explanados 
foram abordados a prática penal, as estratégias de alta performance e a 
sustentação oral.
 O curso contou com palestras de Maria da Purificação, Andrea 
Leite, Fernanda Souza, Silvana Farias, Rivaldo Salvino, Ingrid Wernick, 
Cadu Siqueira, Carlos Henrique Magalhães e do ex-presidente da OAB 
Nacional, Cezar Britto, que palestrou sobre sustentação oral nos tribunais 
superiores. 

Webnário da OAB/SE aborda perspectivas sistêmicas acerca 
do divórcio

OAB/SE inova e realiza virtualmente primeiro 
Curso de Ingresso para novos advogados e 
advogadas

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/04/webnario-da-oab-se-aborda-perspectivas-sistemicas-acerca-do-divorcio/#:~:text=Idealizado%20pela%20Comiss%C3%A3o%20de%20Direito,para%20melhor%20resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20conflitos.
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/05/oab-se-inova-e-realiza-virtualmente-primeiro-curso-de-ingresso-para-novos-advogados-e-advogadas/
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SETEMBRO08

SETEMBRO10

 A OAB/SE firmou um Termo de Cooperação Técnica com diversas entidades 
sergipanas a fim de fomentar a aprendizagem profissional no âmbito da advocacia. O objetivo 
foi oportunizar vagas de aprendizagem a jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
ou de risco social nos escritórios de advocacia e OAB/SE.
Para a presidente da Comissão, Acácia Gardênia Lelis, o termo de cooperação significa 
a efetivação do artigo 227 da Constituição, que convoca a família, a sociedade e o Estado a 
assegurarem a proteção integral de crianças e adolescentes. 
 A OAB também pretende promover e adotar premiações simbólicas aos advogados, 
advogadas e escritórios de advocacia que contratarem aprendizes em situação de 
vulnerabilidade. O termo de cooperação foi assinado pelo Ministério Público do Trabalho em 
Sergipe, a Superintendência Regional do Trabalho no Estado e o Ministério Público de Sergipe.
 “Atualmente, nós já temos duas vagas de aprendizes com contratos vigentes na 
Seccional. Essa foi uma ação que fizemos questão de restabelecer em nossa entidade”, conta o 
presidente da OAB/SE, Inácio Krauss. “Esse termo de cooperação é um passo muito importante 
em busca da erradicação do trabalho infantil. Uma mácula alarmante que devemos combater”, 
completa.

 Inovações do Governo do Estado na Legislação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) foi o tema abordado 
em debate promovido pela OAB/SE, no último dia 9 de setembro. O evento virtual foi aberto pelo presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, que na 
oportunidade deu as boas-vindas a todos os participantes.
Também participaram do debate, o diretor-tesoureiro, David Garcez, que foi o moderador;  o procurador do Estado, Augusto Melo; a superintendente 
de Gestão Tributária da SEFAZ/SE, Silvana Lisboa; e o coordenador de ITCMD da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/SE), Jorge Krauss, que 
foram os expositores da temática; e o presidente da Comissão de Estudos Tributários da OAB/SE, Cleverson Chevel; e o presidente da Comissão de 
Advocacia Pública da OAB/SE,  Victor Barreto, que atuaram como debatedores.
 O presidente da Seccional da Ordem em Sergipe, Inácio Krauss, ressaltou que as inovações do ITCMD já haviam sido apresentadas a classe 
durante uma reunião com o secretário da Fazenda, Marcos Antônio Queiroz, e o procurador do Estado, Augusto Melo, na sede da OAB. 
 O mediador do evento, David Garcez, destacou a importância do debate e disse que a Secretaria de Estado da Fazenda tem se dedicado 
bastante ao tema e vem trazendo modificações e efetuando mudanças na concepção do imposto não só para o Estado, mas também para a 
população.
 A superintendente de Gestão Tributária da SEFAZ/SE, Silvana Lisboa, explicou durante a explanação que o ITCMD é um imposto de 
competência estadual devido por toda pessoa física ou jurídica que receber bens ou direitos de forma não onerosa, isto é, à título gratuito, seja por 
herança ou doação.
 De acordo com Silvana, entre as inovações promovidas pela SEFAZ estão à criação do Portal do ITCMD, os novos modelos de declaração, a 
redução de alíquotas em relação à doação, nova isenção do imposto em relação ao momento atual, os descontos no pagamento à vista em relação 
à causa mortis, e o parcelamento.

OAB/SE firma termo de cooperação técnica 
para fomentar aprendizagem profissional na 
advocacia 

OAB/SE realiza debate sobre Inovações do Governo do Estado 
na Legislação do ITCMD 

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

Acesse aqui o Termo
de Cooperação em PDF

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/08/oab-se-firma-termo-de-cooperacao-tecnica-para-fomentar-aprendizagem-profissional-na-advocacia/#:~:text=Home%20Not%C3%ADcias-,OAB%2FSE%20firma%20termo%20de%20coopera%C3%A7%C3%A3o%20t%C3%A9cnica,fomentar%20aprendizagem%20profissional%20na%20advocacia&text=O%20objetivo%20%C3%A9%20oportunizar%20vagas,de%20advocacia%20e%20OAB%2FSE.
http://www.prt20.mpt.mp.br/images/arquivos/termo_de_cooperao_OAB.pdf
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/10/oab-se-realiza-debate-sobre-inovacoes-do-governo-do-estado-na-legislacao-do-itcmd/
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SETEMBRO10

SETEMBRO10

 No último dia 9 de setembro, a OAB/SE realizou uma live 
para esclarecer sobre a inscrição, a utilização e as vantagens do 
Programa Anuidade Zero. A iniciativa foi lançada e apresentada 
para a advocacia sergipana em agosto deste ano.
 O programa possibilita que a classe acumule pontos por 
meio de compras em lojas parceiras e, no final de cada ano, os 
pontos acumulados sejam convertidos em descontos na anuidade. 
No Brasil, a operação já conta com mais de 60 lojas diversas e 
virtuais parceiras.
 As lojas oferecem uma boa opção para compra de itens de 
primeira necessidade, produtos de tecnologia, materiais esportivos, 
reservas de hotéis e carros, passagens aéreas, relógios, roupas, 
acessórios e muito mais produtos – sem a necessidade de ter de 
sair de casa.
 A live contou com as explanações do presidente da OAB/
SE, Inácio Krauss; da presidente da Caixa de Assistência dos 
Advogados de Sergipe (CAASE), Hermosa França; e do presidente 
da ESA Nacional e responsável pela implementação do programa 
no país, Ronnie Preuss Duarte.
 Em sua explanação, Ronnie Preuss Duarte explicou que 
para inscrever-se é preciso acessar https://www.anuidadezero.oab.
org.br/. 

 Em solenidade histórica realizada na manhã do dia 10 de 
setembro, na sede da Fábrica Santa Cruz, no município de Estância, 
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/
SE) participaram do ato de formalização da doação de terreno da Ciesa 
para construção da sede da Regional da Ordem de Estância.
 Os diretores da OAB, presidente da CAASE, conselheiro 
seccional, diretores da Regional de Estância e advogados presentes 
foram recepcionados pelo empresário Ivan Leite, da Ciesa. Na 
oportunidade, foi assinado o termo de doação do terreno, formalizando 
a doação. O terreno doado fica no Bairro Santa Cruz, vizinho ao prédio 
da Justiça Eleitoral.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, revelou que foi um dia 
histórico não apenas para a cidade de Estância, mas também para os 
demais municípios circunvizinhos que a Regional abrange. Krauss 
destacou ainda que a formalização da doação do terreno significava o 
início da realização do sonho da construção da sede. 
 O empresário Ivan Leite expressou a felicidade em realizar a 
doação do terreno e contribuir para a realização de um sonho tão antigo 
da advocacia estanciana. 

 O presidente da Comissão Regional de Estância, Marcos 
Vinicius Mota Santos Silva, agradeceu ao empresário Ivan Leite 
e a família pela doação do terreno. Ele também destacou que a 
formalização da doação do terreno evidencia o compromisso da 
OAB/SE, representado pelo presidente Inácio Krauss, em albergar 
toda a advocacia, criando uma estrutura física para a Regional Sul e 
que com certeza facilitará a vida da advocacia. 

OAB/SE realiza live sobre inscrição, utilização e vantagens 
do Programa Anuidade Zero 

Formalizada a doação de terreno da Ciesa 
para construção da sede da Regional de 
Estância 

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/10/oab-se-realiza-live-sobre-inscricao-utilizacao-e-vantagens-do-programa-anuidade-zero/#:~:text=A%20iniciativa%20foi%20lan%C3%A7ada%20e,convertidos%20em%20descontos%20na%20anuidade.
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/10/formalizada-a-doacao-de-terreno-da-ciesa-para-construcao-da-sede-da-regional-de-estancia/
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SETEMBRO10

SETEMBRO14

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, parabenizou o presidente e a vice-presidente do TRT20 eleitos para o biênio 2020/2022. A 
partir de dezembro deste ano, Fabio Túlio Correia Ribeiro presidirá a Corte e Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira será a vice-presidente do TRT20. Os 
desembargadores foram eleitos no último dia 10, em sessão administrativa da Corte. 
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, emitiu congratulações aos nomeados, reafirmando a necessidade de lutar pelo fortalecimento da 
Justiça do Trabalho. A presidente do TRT20, Vilma Leite Machado Amorim, também desejou sucesso na atuação. 
A posse dos eleitos ocorrerá em sessão solene no dia 14 de dezembro de 2020.

 A OAB/SE promoveu no dia 11 de setembro, um webnário sobre aspectos da reforma tributária. O webnário contou com a abertura solene do 
presidente da OAB/SE, Inácio Krauss. Em seguida ocorreram as palestras de Eduardo Maneira, presidente da Comissão Especial de Direito Tributário 
do CFOAB; Georgeo Passos, deputado estadual; Jeová Francisco, auditor fiscal tributário da Secretaria de Estado da Fazenda; e Ramon Rocha, 
procurador do Município de Aracaju.
 Idealizado pela Comissão de Estudos Tributários da OAB/SE, o evento contou com a mediação do presidente da Comissão, Cleverson Chevel, 
e do secretário-geral da Comissão, Felipe Mendes, que enfatizaram o apoio dado pela Diretoria da Ordem para realização do evento, e agradeceram 
a participação de todos.
 O professor Eduardo Maneira discorreu sobre o tema “Reforma Tributária: as propostas do Congresso Nacional e do Governo Federal”, 
oportunidade em que esclareceu sobre a PEC 45, a PEC 110, e a proposta do governo. Segundo Maneira, reportando-se à PEC 45, “para ser aprovada, 
provavelmente, ela precisará de certos temperamentos”, posto que muitos deputados têm ressalvas quanto ao Comitê Gestor, dentre outras 
dificuldades.
 O palestrante defendeu que há necessidade de uma reforma tributária, e, portanto, é preciso esforço, atuação e empenho para aprimorar 
os projetos que já estão nos poderes. 
 Em seguida o deputado estadual Georgeo Passos falou sobre a perda de autonomia do Legislativo estadual. Ele citou desafios que o 
Legislativo enfrenta diariamente. 
 Jeová Francisco, auditor fiscal tributário da Secretaria de Estado da Fazenda, proferiu palestra sobre o ICMS e as soluções previstas pela 
reforma. Encerrando o ciclo de palestras, Ramon Rocha, procurador do município de Aracaju, explicou sobre o sistema federativo. 

OAB/SE parabeniza presidente e vice-presidente do TRT20 
eleitos para biênio 2020/2022 

Webnário debate propostas do Congresso e do Governo 
Federal para reforma tributária 

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

assista o 
evento

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/10/oab-se-parabeniza-presidente-e-vice-presidente-do-trt20-eleitos-para-bienio-2020-2022/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/14/webnario-debate-propostas-do-congresso-e-do-governo-federal-para-reforma-tributaria/
https://www.youtube.com/watch?v=zekUW5_Tvpk&ab_channel=OAB%2FSE
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SETEMBRO14

SETEMBRO17

 O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe regulamentou por 
meio da Resolução nº 11/2020, publicada no Diário da Justiça do último 
dia 10 de setembro, o cadastro de pessoas jurídicas de direito público 
e de direito privado para fins de recebimento de citações e intimações 
eletrônicas no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Sergipe.
 De acordo com o Artigo 2º da Resolução, as empresas públicas 
e privadas registradas no Estado de Sergipe, o Estado de Sergipe, seus 
Municípios e as entidades da administração indireta que ainda não 
possuírem cadastro nos termos dos artigos 246, §§ 1º e 2º, e 270, ambos 
do Código de Processo Civil, deverão efetuá-lo junto ao Tribunal de 
Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, para fins de recebimento de citações 
e intimações de forma eletrônica, sendo facultativo o cadastro para as 
microempresas e as empresas de pequeno porte.
 Segundo a regulamentação, as comunicações processuais, 
citações e intimações serão realizadas de forma eletrônica para as pessoas 
jurídicas cadastradas. Nos casos urgentes, em que a intimação eletrônica 
possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou à efetivação do próprio 
ato, a comunicação poderá ser realizada por outro meio que atinja a sua 
finalidade, conforme determinado pelo magistrado competente.

 A conselheira federal da OAB/SE, Tatiane Goldhar, participou 
como palestrante no dia 16 de setembro, do I Congresso Nacional de 
Coaching Jurídico. O evento virtual foi promovido pelo Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), por meio da Comissão 
Especial de Coaching Jurídico.
 O Congresso foi aberto pelo presidente da Comissão Especial 
de Coaching Jurídico do CFOAB, Fernando Borges Vieira. O presidente 
da comissão também foi palestrante do evento ao abordar o tema 
“Coaching – Desenvolvimento de Competências na Advocacia”.
Em sua explanação, Fernando Borges destacou a importância das 
habilidades e competências e as diferenciou. 
 A conselheira federal da OAB/SE, Tatiane Goldhar, apresentou 
a palestra sobre o tema Liderança para Advogados (as). Tatiane iniciou 
a sua fala ressaltando que a palestra teve o objetivo de desmistificar 
o conceito de que existe um perfil pronto e preparado de alguém que 
nasce como líder e vai ser líder de tudo e de todos durante a vida toda 
sem que haja necessidade de melhorar. 

Tribunal de Justiça de Sergipe regulamenta cadastro de 
pessoas jurídicas para fins de recebimento de citações e 
intimações eletrônicas

Conselheira federal da OAB/SE participa como 
palestrante do I Congresso Nacional
de Coaching Jurídico

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

Confira a Resolução
completa em  PDF

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/14/tribunal-de-justica-de-sergipe-regulamenta-cadastro-de-pessoas-juridicas-para-fins-de-recebimento-de-citacoes-e-intimacoes-eletronicas/
https://oabsergipe.org.br/wp-content/uploads/2020/09/visualizar_publicacao.pdf
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/17/conselheira-federal-da-oab-se-participa-como-palestrante-do-i-congresso-nacional-de-coaching-juridico/#:~:text=O%20presidente%20da%20comiss%C3%A3o%20tamb%C3%A9m,Desenvolvimento%20de%20Compet%C3%AAncias%20na%20Advocacia%E2%80%9D.&text=A%20conselheira%20federal%20da%20OAB,(as)%2C%20%C3%A0s%2014h40.
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SETEMBRO17

SETEMBRO18

 A Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do 
Brasil, em Sergipe, realizou no dia 16 de setembro, o Projeto “Encontros 
condominiais”. O tema abordado foi “Convenção condominial, o regimento 
interno, as atas de assembleia e a importância do registro público”.
 O evento contou com as explanações de Tiago Méssas, membro 
da Comissão de Direito Imobiliário da OAB/SE; Francisco Vieira, escrevente 
no cartório do 10° Ofício de Aracaju; e Francisco Egito e Sérgio Ulpiano, 
delegados da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Niterói.
 Transmitido via YouTube, o encontro contou com a mediação de 
Saulo Álvares, integrante da Comissão de Direito Imobiliário da OAB/SE. 
Ele apresentou os currículos dos palestrantes e destacou a importância de 
aprimorar e difundir o conhecimento jurídico acerca dos assuntos.

 A OAB, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, realizou no dia 17 de setembro, um ciclo de palestras sobre a atuação, os 
desafios e as prerrogativas da mulher advogada ante ao período de pandemia.
 Transmitido via YouTube, o evento contou com a abertura solene do presidente da instituição, Inácio Krauss, e da presidente da Comissão, 
Adélia Moreira Pessoa. Em sua fala, ela propôs uma reflexão sobre as lições trazidas pelas crises – momentos de ruptura de parâmetros.
 O primeiro ciclo de explanações abordou as garantias e os desafios da mulher advogada. A presidente da Comissão Nacional da Mulher 
Advogada, Daniela Borges, ressaltou a importância das prerrogativas da advocacia para o exercício livre e pleno da profissão.
 A palestrante explicou que as prerrogativas da mulher advogada são inseridas na lei que rege a advocacia. Em seguida, Claúdia Luna, 
presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB/SP, fez uma reflexão sobre a igualdade de oportunidades sob a perspectiva do fenótipo.
 Logo após, com a mediação da presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB/SE, Adélia Moreira Pessoa, foi realizada 
uma roda de conversa entre as participantes sob o tema “Os desafios da atuação da mulher advogada nas diversas áreas: lições da pandemia”.
 A secretária-geral da Comissão, Bruna Menezes, também foi responsável por fazer a mediação da roda de conversa que contou com a fala 
de advogadas de diversas áreas, como advocacia criminal, Direito de Família, Direito Previdenciário, Direito Ambiental e advocacia trabalhista.
 Acácia Lelis, Vanessa Porto, Willyane Louise, Robéria Silva, Andrea Leite, Izadora Britto, Marta Soraya, Carla Danielly, Carla Silva, Vitória 
Alves, Jaqueline Santana, Mariana Montalvão, Clarice Ribeiro, Fernanda Sousa, Lusilene Vieira, Taíse Andrade, Luciana Moraes, Ercília Garcez, Laura 
Figueiredo, Ana Fernandes, Vanessa Reillane, Maria da Purificação Andrade, Gabriela Brasil, Clarissa França e Bárbara Toledo explanaram sobre as 
experiências profissionais e os desafios.

Projeto “Encontros condominiais” aborda 
convenção, atas, regimento interno e 
importância de registro público 

Ciclo de palestras aborda atuação, desafios e prerrogativas 
da mulher advogada ante à pandemia

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/17/projeto-encontros-condominiais-aborda-convencao-atas-regimento-interno-e-importancia-de-registro-publico/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/18/ciclo-de-palestras-aborda-atuacao-desafios-e-prerrogativas-da-mulher-advogada-ante-a-pandemia/
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SETEMBRO21

SETEMBRO22

 O encerramento do ciclo de palestras para a mulher advogada 
abordou a atuação, os desafios e as prerrogativas da mulher advogada 
na pandemia. O evento aconteceu no dia 17 de setembro e contou com o 
debate de sete especialistas sobre o empreendedorismo na advocacia.
 A discussão encerrou o ciclo de palestras e contou com a 
abertura da presidente da CAASE, Hermosa França, e as explanações de 
Andréia Araújo, Monalissa Dantas, Isabelle Santiago e Tatiane Goldhar. As 
mediações foram realizadas por Cadu Siqueira e Thiago Noronha.
 Cadu Siqueira mediou o debate que contou com as palestras de 
Andréia Araújo, presidente da CAA Piauí, e de Monalissa Dantas, presidente 
da CAA Rio Grande do Norte. 
 Dando início às explanações, Andréia Araújo considerou os 
desafios ao exercício da profissão, que ficaram ainda maiores devido à 
pandemia. Além disso, a palestrante falou sobre a participação e ocupação 
das mulheres nos espaços de poder e decisão, especialmente na OAB.
 Monalissa Dantas, presidente da CAA RN, abordou o 
empreendedorismo em uma análise dos desafios da mulher durante a 
pandemia. 
 O segundo bloco do debate contou com as palestras de Tatiane 
Goldhar, conselheira federal da OAB/SE e master coach, e Isabelle Santiago, 
conselheira seccional da OAB/SE e membro da Comissão Especial de 
Gestão, Empreendedorismo e Inovação do Conselho Federal da OAB.

 A OAB/SE, por meio da Comissão de Acessibilidade e dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, deu início no dia 21 de setembro ao Webnário Setembro Verde, com o debate 
sobre diferentes temáticas relativas aos direitos das pessoas com deficiência.
 A presidente da Comissão de Acessibilidade e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
Kamila de Souza Gouveia, deu as boas-vindas a todos os participantes. Ela dedicou o Webnário 
à memória do Conselheiro Estadual da Pessoa com Deficiência, José Leonel Ferreira Aquino, 
que faleceu vítima da Covid-19. 
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, fez a abertura do webnário e agradeceu ao 
empenho da presidente e dos demais membros da Comissão de Acessibilidade e dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência que somaram esforços para a realização do evento. Krauss ressaltou 
ainda que a OAB/SE tem um Plano Estadual de Valorização da Advogada e do Advogado com 
Deficiência aprovado para ser colocado em prática.
 No primeiro dia, ocorreram três palestras: “A importância da Lei nº 13.146 de 2015 – Lei 
Brasileira de Inclusão: aspectos teóricos, práticos e fiscalizatórios”, que teve como palestrante 
o presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho 
Federal da OAB, Joelson Dias; “Inclusão e desafios práticos da pessoa com deficiência no 
mercado de trabalho”, que teve como palestrantes o presidente do Conselho Estadual dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência de Sergipe, Antônio Luiz dos Santos; o fundador e ex-
presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Sergipe Cláudio 
Brito e o advogado e ex-presidente da Comissão de Acessibilidade e dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência da OAB/SE, Ricardo Mesquita; e “Educação inclusiva: perspectivas, desafios e 
práticas educacionais”, que teve como palestrantes a professora Doutora Rita de Cácia Souza, 
o Helon Bacellar e a Neurilândia Freitas.

Encerramento do ciclo de palestras para a mulher 
advogada aborda empreendedorismo na advocacia 

OAB/SE debate direitos das pessoas com deficiência 
durante Webnário Setembro Verde

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

 A mediação das discussões foi realizada por Thiago 
Noronha Vieira, presidente da Comissão de Direito Privado e 
Empreendedorismo Jurídico da OAB/SE. 
 Isabelle Santiago, conselheira seccional da OAB/SE e 
membro da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo 
e Inovação do Conselho Federal da OAB, foi a primeira a falar 
no segundo bloco de discussões. Ela fez uma análise acerca dos 
paradigmas que há no início da carreira.
 Em seguida, Tatiane Goldhar, conselheira federal da 
OAB/SE e master coach, abordou os desafios de empreender 
na advocacia feminina – em uma sociedade ainda patriarcal e 
maculada pelo machismo. Ela falou sobre as características e 
ações para empreender.

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/21/encerramento-do-ciclo-de-palestras-para-a-mulher-advogada-aborda-empreendedorismo-na-advocacia/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/22/oab-se-debate-direitos-das-pessoas-com-deficiencia-durante-webnario-setembro-verde/
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SETEMBRO23

SETEMBRO23

 No segundo dia do Webnário Setembro Verde, realizado no dia 22 de 
setembro, pela OAB/SE, por meio da Comissão de Acessibilidade e dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, foram tratados os temas “Conversando sobre 
capacitismo, preconceito e barreiras atitudinais”, abordado por Lucas Aribé e 
Vinícius Schaefer; e “Práticas, empoderamento e humanidade: projetos”, que 
teve como palestrante o professor Doutor Mário André Farias. 
 A programação também contou com a apresentação do livro “Lado a 
Lado: trajetória da menina surda em território ouvinte”, da jornalista Mariana 
Kovelis, que contou com a participação da irmã Yoana Kovelis, para quem o livro 
foi dedicado; e a apresentação do Projeto Metamorfose pelos seus idealizadores, 
Thialy Macedo e Bruno Silva.

 O III Seminário Relações de Gênero, Religiões e Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, realizado no dia 22 de 
setembro, de forma virtual, abordou perspectivas acerca das relações de gênero, do público LGBTQIA+, do cristianismo, da fé e do afeto.
 O evento foi idealizado pela Comissão de Liberdade Religiosa e contou com as explanações de Ciani Sueli das Neves, Especialista em 
Direitos Humanos; Alexandre de Jesus, Doutor em Sociologia; Marina Correa, Mestre em Ciências da Religião; e Mario Leony, diretor da RENOSP.
 A abertura do seminário foi realizada pelo diretor-tesoureiro da OAB/SE, David Garcez, e pelo presidente e vice-presidente da Comissão, 
Douglas Costas e Isabella Sandes. A mediação das palestras foi realizada pelos integrantes da Comissão, Ana Paula Menezes e Júlio Hora.
 Em sua fala, Douglas falou sobre a trajetória da Comissão, criada em 2016, e afirmou ser uma imensa satisfação a realização do evento. 
Isabella pontuou que o debate sobre as relações de gênero, as religiões e os Direitos Humanos já faz parte da agenda da Comissão. 
 Ciani Sueli das Neves, especialista em Direitos Humanos, doutoranda em Direito, Mestre em Ciências Jurídicas e pesquisadora do Grupo de 
Pesquisa Asa Branca Criminologia, fez uma análise e propôs uma reflexão sobre a disputa de narrativas relativas a direitos humanos. A pesquisadora 
fez uma breve abordagem histórica, ponderando a importância de analisar a origem da sociedade brasileira. 
 Em seguida, Marina Santos Correa, Doutora e Mestre em Ciências da Religião e voluntária nos Programas de Pós-Graduação em Ciências da 
Religião e Culturas Populares da UFS, proferiu palestra acerca de perspectivas e motes relativos às mulheres e aos cristianismos.
 O segundo ciclo de palestras contou com as explanações de Alexandre de Jesus, Doutor em Sociologia, que abordou as reações de gêneros 
e os cristianismos; e Mario Leony, diretor da RENOSP, que falou sobre a fé o e afeto sob as perspectivas da população LGBTQIA+.

Webnário Setembro Verde aborda capacitismo, 
empoderamento e luta da pessoa com 
deficiência no segundo dia de realização 

III Seminário Relações de Gênero, Religiões e Direitos Humanos 
debate gênero, povos e cristianismos

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/23/webnario-setembro-verde-aborda-capacitismo-empoderamento-e-luta-da-pessoa-com-deficiencia-no-segundo-dia-de-realizacao/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/23/iii-seminario-relac%CC%A7o%CC%83es-de-ge%CC%82nero-religio%CC%83es-e-direitos-humanos-debate-genero-povos-e-cristianismos/


13
INFORMATIVO ESPECIAL ATUAÇÃO DA oAB/SE
setembro e outubro 2020

SETEMBRO24

 A OAB/SE, recebeu no dia 23 de setembro, o requerimento de 
apoio aos candidatos aprovados no último concurso da Guarda Prisional. 
Atualmente, já há uma decisão judicial que não cabe mais recurso e 
obriga o Estado à convocação imediata.
 Em reunião com o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, o 
secretário-geral da entidade, Aurélio Belém, e o presidente da Comissão 
de Direitos Humanos da Seccional, Robson Barros, os representantes 
dos aprovados, César Passos e Marcos Alexandre, solicitaram o apoio da 
OAB.
 Segundo César, o intuito é sensibilizar o Governo para contratá-
los nos quadros da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Ele 
pontuou que a decisão judicial foi abalizada na recomendação do 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que prevê a 
necessidade de 1 agente para cada 5 presos. 
 O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Robson Barros, 
asseverou que a convocação imediata é imprescindível, sendo um 
caráter de segurança e estabilidade prisional.
 O presidente da OAB/SE considerou que o pleito dos aprovados 
é justo e legítimo, tendo em vista que é uma causa relativa à segurança 
e dignidade. 

Aprovados em concurso da guarda prisional pedem 
apoio à OAB/SE para convocação imediata do Estado

LEia NA
ÍNTEGRA

SETEMBRO25

 O 1º Congresso Virtual: Processo Civil Contemporâneo em Debate teve início no dia 24 de setembro, e contou com o presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, na abertura solene. O evento nacional ocorreu de forma virtual até este sábado, 26 de setembro.
 Promovido pelas Escolas Superiores da Advocacia (ESA) e Caixa de Assistência dos Advogados (CAA) de Sergipe e do Mato Grosso do Sul, o 
evento contou com a participação de grandes nomes do cenário processual brasileiro para o debate de temas relevantes e atuais.
 Na abertura do evento, o diretor-geral da ESA/SE, Kleidson Nascimento, destacou a atuação das Seccionais, empenhadas no aprimoramento 
jurídico da advocacia brasileira. 
 O presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, considerou o evento histórico. Já o diretor-geral da ESA/MS, Ricardo Souza Pereira, 
ressalvou em sua fala o trabalho que está sendo realizado pela Escola Superior de Advocacia de Sergipe.

OAB/SE dá início ao 1º Congresso Virtual: 
Processo Civil Contemporâneo em Debate LEia NA

ÍNTEGRA

 No primeiro dia, Yasmine Lopes e Maurício Cunha abordaram distinção e superação 
dos precedentes judiciais, com a mediação de Eduardo Campos. Em seguida, Henrique 
Volpe e Juliano Cordeiro falaram sobre IRDR, com Larissa Brandão sendo a responsável 
pela mediação.
 No dia 25, a tutela executiva foi tema das palestras de Clarissa Vencato e Mozart 
Borba, com mediação de Fábio Victor de Aguiar. Depois a temática abordada será “Tutela 
de evidência”, por Daniel Neves e América Nejaim, com Yahn Sortica na mediação das 
explanações.
 No dia 26, os impactos do CPC/15 no instituto da coisa julgada foram discutidos 
por Antônio Cabral e Isadora Werneck. A mediação foi feita por Caroline Karmouche. Após, 
Paula Sarno e Leonardo Cunha falarão da flexibilização procedimental, com mediação de 
Vinícius Castro.

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/24/aprovados-em-concurso-da-guarda-prisional-pedem-apoio-a-oab-se-para-convocacao-imediata-do-estado/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/25/oab-se-da-inicio-ao-1o-congresso-virtual-processo-civil-contemporaneo-em-debate/
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SETEMBRO25

 A OAB/SE, por meio da Comissão de Direito Digital, Inovação e Tecnologia lançou a Cartilha Lei Geral de Proteção de Dados – [O que a 
sociedade precisa saber?] – A publicação traz em seu conteúdo uma linha do tempo do surgimento da LGPD, os princípios e fundamentos, os 
direitos e obrigações, uma abordagem sobre a titularidade de dados pessoais e dos agentes de tratamento de dados, fala sobre os primeiros 
passos para a implementação da legislação, sobre a fiscalização e penalidades, a lei como um diferencial competitivo, e traz ainda um vocabulário 
simplificado.
 Elaborada pela Comissão de Direito Digital, Inovação e Tecnologia, a cartilha contou com a colaboração da presidente Milla Cerqueira 
Fonseca, do vice-presidente Carlos Correia e dos membros Adriana Celestino, Cinthia Lima, Laura Sthephany, Paulo Almeida e Pedro Otto.
De acordo com a presidente da Comissão de Direito Digital, Inovação e Tecnologia, Milla Cerqueira, a cartilha nasceu com o objetivo principal de 
nutrir a sociedade sergipana de informação, de direcionamento e de uma consciência de transformação cultural.

OAB/SE lança Cartilha sobre a Lei Geral de Proteção de Dados

LEia NA
ÍNTEGRA

Confira a cartilha
na íntegra em  PDF

SETEMBRO25

 O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), Inácio Krauss, juntamente com o presidente da Comissão de Direitos 
Sociais e Segurança do Trabalho, Clodoaldo Andrade Junior, e o presidente da Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas (ASSAT), Marcos 
D’Ávila Melo Fernandes, estiveram reunidos no último dia 25 de setembro, pela manhã, com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª 
Região (TRT20), Vilma Leite Machado Amorim, para discutir questões relacionadas as audiências por videoconferência e mistas.
 De acordo com o presidente da Ordem, Inácio Krauss, o objetivo da reunião foi melhorar as audiências que vêm sendo alvo de reclamações 
por parte de advogados e advogadas haja vista a ausência de uniformidade nos procedimentos no primeiro grau. 
 O presidente da Comissão de Direitos Sociais e Segurança do Trabalho, Clodoaldo Andrade Junior, revelou que as sugestões encaminhadas 
ao TRT20 por meio do ofício foram resultado de uma reunião realizada pela Comissão. Segundo ele, é preciso estabelecer o máximo de segurança e o 
mínimo de padronização para que os advogados e as partes se sintam mais seguros inclusive na própria atuação, em cada processo individualmente.
 O presidente da ASSAT, Marcos Fernandes D’Avila revelou que a Associação também tem recebido reclamações em relação às audiências 
telepresenciais. 
 A presidente do TRT20, Vilma Amorim, ressaltou a importância da reunião e da parceria entre as três instituições. Segundo ela, é 
fundamental  ouvir o outro lado e sentir também as dificuldades do outro. 

OAB/SE se reúne com o TRT20 para discutir questões 
relacionadas as audiências mistas

Confira o ofício na 
íntegra em  PDF

LEia NA
ÍNTEGRA

https://drive.google.com/file/d/1jSWUXcJ2B-7t6ZlHg87dQ9q0cK5mNh0-/view
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/25/oab-se-lanca-cartilha-sobre-a-lei-geral-de-protecao-de-dados/
https://drive.google.com/file/d/1jSWUXcJ2B-7t6ZlHg87dQ9q0cK5mNh0-/view
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/25/oab-se-se-reune-com-o-trt20-para-discutir-questoes-relacionadas-as-audiencias-mistas/#:~:text=De%20acordo%20com%20o%20presidente,nos%20procedimentos%20no%20primeiro%20grau.
https://oabsergipe.org.br/wp-content/uploads/2020/09/OFICIO-545-2020-TRT.pdf
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SETEMBRO25

  A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por 
meio da Comissão de Sociedade de Advogados, lançou em setembro o 
informativo Sociedades na Advocacia – formalizar para crescer.
 A publicação traz informações importantes sobre as opções de 
sociedades existentes, que podem ser Unipessoal, Plúrima e Associação. 
No conteúdo do informativo também podem ser conferidas as vantagens 
e benefícios tributários de cada uma delas. E ainda como fazer para abrir 
uma sociedade de advogados, quais os documentos necessários e a 
viabilidade prévia.
 De acordo com a presidente da Comissão de Sociedade de 
Advogados da OAB/SE, Maria da Purificação Andrade Vieira, a ideia desse 
informativo surgiu pelo número de consultas que chegam à Secretaria da 
OAB procurando saber como se procede para se registrar uma sociedade.
 A presidente da Comissão ressaltou ainda que outra razão para a 
criação do informativo é incrementar o número de sociedades no Estado 
pelos benefícios fiscais/tributários que trazem para o advogado, além de 
legalizar as sociedades e associações já existentes e sem registro.

OAB/SE lança informativo sobre Sociedade de 
Advogados LEia NA

ÍNTEGRA

Confira o informativo 
na íntegra em  PDF

SETEMBRO25

 O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, participou no último dia 24 de setembro da abertura do 1º 
Congresso Virtual: Processo Civil Contemporâneo em Debate. O evento nacional ocorreu até o sábado, 26.
 Promovido pelas Escolas Superiores da Advocacia (ESA) e Caixa de Assistência dos Advogados (CAA) de Sergipe e do Mato Grosso do Sul, o 
evento teve a participação de grandes nomes do cenário processual brasileiro para o debate de temas relevantes e atuais.
 Na abertura do evento, o diretor-geral da ESA/SE, Kleidson Nascimento, destacou a atuação das Seccionais, empenhadas no aprimoramento 
jurídico da advocacia brasileira. O presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, considerou o evento histórico. 
 O diretor-geral da ESA/MS, Ricardo Souza Pereira, ressaltou em sua fala o trabalho que está sendo realizado pela Escola Superior de 
Advocacia de Sergipe. E a presidente da CAASE, Hermosa França, disse ter sido uma honra participar do evento.

OAB/SE dá início ao 1º Congresso Virtual: Processo Civil 
Contemporâneo em Debate 

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/25/oab-se-lanca-informativo-sobre-sociedade-de-advogados/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/25/oab-se-da-inicio-ao-1o-congresso-virtual-processo-civil-contemporaneo-em-debate/


16
INFORMATIVO ESPECIAL ATUAÇÃO DA oAB/SE
setembro e outubro 2020

SETEMBRO28

 Na última sexta-feira, 25 de setembro, o 1º Congresso Virtual: Processo Civil Contemporâneo em Debate contou com a palestra de uma 
sergipana. América Nejaim, ao lado de Daniel Neves e Yahn Sortica, foi ministrante no painel IV do evento, que falou sobre motes da tutela de 
evidência.
 Para ela, foi uma honra participar do Congresso. Em sua palestra, América colocou em discussão a Tutela Provisória de Evidência, inserida 
no ordenamento jurídico através do artigo 311 do Código de Processo Civil de 2015. 
 No sábado, 26, os impactos do CPC/15 no instituto da coisa julgada foram discutidos por Antônio Cabral e Isadora Werneck. A mediação foi 
feita por Caroline Karmouche. Depois, Paula Sarno e Leonardo Cunha falaram da flexibilização procedimental, com mediação de Vinícius Castro.

Palestrante sergipana explana no 1º Congresso Virtual: 
Processo Civil Contemporâneo em Debate 

LEia NA
ÍNTEGRA

SETEMBRO28

 O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, recebeu na segunda-feira, 28 de setembro, a visita do ex-
presidente da OAB/SE, Gilton Garcia, e do procurador de Justiça, Moacir Soares. Na oportunidade, Inácio afirmou ser uma imensa alegria recebê-los 
na casa da cidadania.
 “Eu tinha imensa curiosidade e satisfação em visitar a OAB, até porque eu já fui conselheiro na Seccional. Vejo essa casa como um grande 
resgate que a OAB fez para a sociedade sergipana. Isso é para o povo e história do Estado e deve ser resguardado”, considerou o procurador.
 Para o ex-presidente da OAB/SE, ver a sede é motivo de grande orgulho. “Fui presidente desta casa por quatro anos; lutei muito na época 
do AI-5 e nós conseguimos sair de cabeça erguida e estamos aqui, ainda batalhando, ainda advogando. Sinto-me orgulhoso de estar aqui”.

Seccional recebe visita de ex-presidente da OAB/SE e 
procurador de justiça 

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/28/palestrante-sergipana-explana-no-1o-congresso-virtual-processo-civil-contemporaneo-em-debate/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/28/seccional-recebe-visita-de-ex-presidente-da-oab-se-e-procurador-de-justica/
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SETEMBRO29

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão Regional de Itabaiana, realizou nos dias 29 e 30 de setembro, 
testes rápidos de COVID-19 para 150 advogados e advogadas. A iniciativa foi resultado de um convênio entre a Regional e a Prefeitura Municipal de 
Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Saúde.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, esteve presente no primeiro dia de testes. Segundo ele, foi uma ação de muita importância para a 
classe neste período de pandemia do novo Coronavírus. 
 O presidente da Comissão Regional de Itabaiana, Leonardo Barros Chagas, ressaltou a parceria entre a Prefeitura de Itabaiana e a Regional 
Agreste, que possibilitou a realização dos 150 testes rápidos.
 Leonardo afirmou ainda que o objetivo da ação foi fazer que com a volta das atividades presenciais nos fóruns os cuidados sejam ainda 
maiores com a advocacia. 
 O membro da Comissão Regional de Itabaiana e representante da Escola Superior de Advocacia (ESA), Anderson Silva Resende, participou 
da ação e ficou satisfeito com a iniciativa.  

Comissão Regional de Itabaiana realiza testes 
rápidos de Covid-19 

LEia NA
ÍNTEGRA

SETEMBRO29

 A necessidade do fortalecimento de toda a advocacia foi a bandeira levantada pelo 
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, na solenidade de 
compromisso de novos advogados e advogadas realizada virtualmente no dia 29 de setembro.
 Em sua fala, Inácio reafirmou o múnus público da profissão e conclamou a jovem 
advocacia ao fortalecimento da profissão como premissa imprescindível à proteção do Estado 
Democrático. “É necessária uma advocacia forte para proteger o Estado Democrático de Direito. 
Devemos estar cientes dos ataques e agressões que estão ocorrendo à Constituição Federal e à 
nossa classe. Precisamos estar irmanados em nosso compromisso de defender a democracia”, 
disse.
 Elaine Santos foi a juramentista na cerimônia. Em nome dos novos profissionais, ela 
firmou o compromisso de exercer a advocacia com independência; observar a ética, os deveres 
e as prerrogativas; e defender o Estado Democrático, os direitos humanos e a justiça social.
 A vice-presidente da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar, saudou os novos advogados e ponderou 
a imprescindibilidade de cumprir esses deveres. 
 A secretária-geral adjunta da OAB/SE, Andrea Leite, relembrou que a Ordem é a casa 
de apoio e resguardo da classe. “Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A OAB é a instituição 
que caminhará ao lado de vocês, atuando para que as suas prerrogativas sejam resguardadas”.
 A presidente da CAA/SE, Hermosa França, a vice-diretora da Escola Superior de 
Advocacia, Silvana Farias, e o presidente do Conselho Estadual da Jovem Advocacia, Cadu 
Siqueira, apresentaram as missões do órgão e das duas instituições que compõem o sistema 
OAB.

“É necessária uma advocacia forte para proteger 
o Estado Democrático de Direito”, conclama 
presidente da OAB/SE LEia NA

ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/29/comissao-regional-de-itabaiana-realiza-testes-rapidos-de-covid-19-nesta-terca-e-quarta-feira/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/29/e-necessaria-uma-advocacia-forte-para-proteger-o-estado-democratico-de-direito-conclama-presidente-da-oab-se/
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SETEMBRO30

 O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, aprovou no dia 28 de setembro, o relatório de gestão e balanços 
financeiro, patrimonial e orçamentário da entidade. A matéria contou com a relatoria do conselheiro seccional da OAB/SE, Eduardo Araújo.
 Em seu voto, Eduardo afirmou que a receita realizada no exercício 2019 alcançou um superávit orçamentário de R$ 72.357,37. Segundo o 
presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, foi devido à boa administração em 2019 que a Seccional enfrenta os desafios da pandemia com fôlego.
 O diretor-tesoureiro da OAB, David Garcez, ponderou que 2019 foi um ano de muitos desafios enfrentados. “Foi difícil já que de forma 
inédita reduzimos a anuidade. Além disso, tivemos mudanças de entendimento, como a impossibilidade de suspensão do advogado inadimplente”.
 “Não só mantivemos os investimentos como também aumentamos os serviços exercidos pela OAB, como a maior participação nos eventos 
da CAASE. Terminamos o ano superavitário e com isso transmitimos à advocacia que sua anuidade está sendo bem investida”, afirmou.

Superávit orçamentário em 2019 faz com que OAB/SE enfrente 
melhor desafios da pandemia

LEia NA
ÍNTEGRA

SETEMBRO30

 O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, decidiu no último dia 28 de setembro, que a segunda parte do 5º 
parágrafo do artigo 3º e o 2º parágrafo do artigo 4º da Resolução nº 11/2020 do Tribunal de Justiça de Sergipe extrapolam poder normativo.
 A resolução dispõe sobre a obrigatoriedade do cadastro eletrônico de pessoas jurídicas de direito público e privado no âmbito da Corte para 
citação e intimação. A matéria sobre o assunto contou com o parecer do conselheiro seccional da OAB/SE, Luciano Almeida.
 Em seu voto, o conselheiro seccional analisou que o artigo 3º, §5º, segunda parte, e o artigo 4º, §2º, extrapolam o poder de regulamentação 
do Tribunal de Justiça do Estado e são incompatíveis com a legislação vigente aplicável e com as prerrogativas da advocacia.
 Segundo Luciano Almeida, o artigo 4º da Resolução nada mais faz do que dar cumprimento ao artigo 272 do Código de Processo Civil, 
mas o parágrafo segundo do artigo, por outro lado, igualmente parece em incorrer em extrapolação do poder regulamentar, para além de uma 
recomendação que interfere no próprio sistema de justiça e no devido processo legal.
 Em seu voto, o conselheiro seccional destacou que nem mesmo o Superior Tribunal de Justiça entende de tal forma, tendo em vista que a 
única consequência do não credenciamento para fins de intimação eletrônica no sistema da corte é que as intimações mesmo àquele que possui 
prerrogativa de intimação pessoal serão feitas através do Diário Eletrônico.
 A OAB/SE encaminhará ofício à Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe para tratar da segunda parte do §5º 
do artigo 3º e do §2º do artigo 4º da Resolução. Sendo infrutífero, a adotará as medidas pertinentes junto ao Conselho Nacional de Justiça.

Conselho Seccional da OAB/SE decide que Resolução nº 11/2020 
do TJSE extrapola poder normativo

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/30/superavit-orcamentario-em-2019-faz-com-que-oab-se-enfrente-melhor-desafios-da-pandemia/#:~:text=Em%20seu%20voto%2C%20Eduardo%20afirmou,desafios%20da%20pandemia%20com%20f%C3%B4lego.
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/30/conselho-seccional-da-oab-se-decide-que-resolucao-no-11-2020-do-tj-se-extrapola-poder-normativo/#:~:text=Banco%20do%20Brasil-,Conselho%20Seccional%20da%20OAB%2FSE%20decide%20que%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n%C2%BA%2011,TJ%2FSE%20extrapola%20poder%20normativo&text=A%20resolu%C3%A7%C3%A3o%20disp%C3%B5e%20sobre%20a,Corte%20para%20cita%C3%A7%C3%A3o%20e%20intima%C3%A7%C3%A3o.
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SETEMBRO30

 A Ordem dos Advogados do Brasil se reuniu no dia 30 de setembro, com o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do 
Trabalho e o Ministério Público de Sergipe para a apresentação do Termo de Cooperação Técnica firmado no início do mês entre as entidades.
 O termo tem o propósito de fomentar a aprendizagem profissional no âmbito da advocacia. O objetivo é oportunizar vagas de aprendizagem 
a jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou de risco social nos escritórios de advocacia do Estado e na OAB/SE.
 Participaram da reunião no âmbito da OAB a presidente da Comissão da Infância, Adolescência e Juventude, Acácia Gardênia Lelis, e a 
analista de recursos humanos, Yáskara Pereira Neves Trindade. Na ocasião, Acácia ponderou a medida como imprescindível à efetivação de direitos.

OAB/SE participa de reunião sobre termo de cooperação 
técnica para fomentar aprendizagem profissional 

LEia NA
ÍNTEGRA

OUTUBRO01

 Em celebração às três décadas de promulgação do Código de 
Defesa do Consumidor, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, 
realizou nos dias 29 e 30 de setembro um webnário sobre os novos 
paradigmas e desafios nas relações de consumo. O evento foi transmitido 
via YouTube.
 Idealizado pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, 
o webnário contou com a participação de importantes nomes do Direito e 
abordou temas como superendividamento e importância da atuação do 
sistema nacional de defesa do consumidor após a pandemia.
 A qualificação contou com a abertura solene do presidente 
da instituição, Inácio Krauss, que destacou a promulgação do Código 
como medida imprescindível para o lado hipossuficiente nas relações 
de consumo. Ele ressalvou ainda a atuação aguerrida e empenhada da 
Comissão.
 “É com muito orgulho que a Comissão realiza o primeiro webnário 
em homenagem aos 30 anos do CDC. Sabemos que o Código representa 
um dos marcos históricos no sistema de proteção aos direitos dos 
consumidores”, disse o presidente da Comissão, Flávio Cardoso.
 Flávio pontuou que o Código estabelece conceitos claros que 
garantem direitos e definem responsabilidades. 

Painéis
 O primeiro painel do evento abordou o superendividamento 
dos consumidores e o Projeto de Lei nº 3.515/15. O espaço de discussões 
sobre o assunto contou com Flávio Cardoso como mediador; com 
Cláudia Lima Marques como painelista; e com Jorge Husek como 
debatedor. Sob o tema “O consumidor nos 30 anos do CDC”, o segundo 
painel teve a mediação de Kelma Dourado; a palestra de Winston 
Alencar; e o debate levantado por Thiago Fujita.
 O segundo dia do webnário foi marcado pelas palestras 
sobre o CDC e o e-commerce; o mero aborrecimento; e o LGPD e 
o aperfeiçoamento da tutela do consumidor. Três painéis foram 
realizados, contando com a presença de um painelista, um debatedor 
e um mediador em cada.
 O primeiro painel falou do e-commerce e teve Alã Carvalho 
como mediador, Geilton Costa painelista, e Afonso Oliva debatedor.
 O mero aborrecimento foi abordado no painel 2 pelo 
palestrante Rodrigo Palomares, pelo debatedor Igor Franklin e pela 
mediadora Roberta Lucas. O último painel relacionou a Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais e o aperfeiçoamento da tutela do 
consumidor. Tayane Santana foi a mediadora; Renato Porto foi o 
painelista; e Vinicius Emanuel foi o debatedor. A realização do evento 
contou com o apoio da CAA/SE.

30 anos de CDC: OAB/SE realiza webnário sobre 
novos paradigmas e desafios nas relações de 
consumo

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/09/30/oab-se-participa-de-reuniao-sobre-termo-de-cooperacao-tecnica-para-fomentar-aprendizagem-profissional/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/01/30-anos-de-cdc-oab-se-realiza-webnario-sobre-novos-paradigmas-e-desafios-nas-relacoes-de-consumo/
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OUTUBRO01

 No dia 1º de outubro foi realizado no Plenário da OAB/SE uma palestra sobre Educação 
Patrimonial, com Álvaro Augusto da Silva Neto, arquiteto e sócio da empresa A.M Restauro – 
Restauração E Construção Civil Ltda -, responsável pela restauração do Casarão onde funciona 
a sede da Ordem. O evento contou com a participação do presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, 
do diretor-tesoureiro, David Garcez, da presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de 
Sergipe (CAASE), Hermosa França, além de alguns colaboradores.
 Durante a palestra, o arquiteto Álvaro Augusto da Silva Neto deu diversas dicas e 
orientações sobre como os usuários da casa podem utilizar os espaços com maior cuidado, 
adotando procedimentos mais adequados para que a restauração feita no imóvel possa durar 
mais. O arquiteto revelou que se trata de uma casa que tem muita quina, muita volumetria, 
e é um imóvel no qual se deve ter muito mais cuidado que uma casa comum. Na palestra, os 
funcionários receberam dicas de manutenção e de uso.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, destacou a relevância da iniciativa do arquiteto 
Álvaro Neto, ao se propor a prestar orientações tão necessárias para a conservação do casarão. 
E o diretor-tesoureiro, David Garcez, salientou a importância da palestra. 

Palestra sobre Educação Patrimonial orienta 
funcionários da OAB/SE a como preservar a casa 
após a restauração 

LEia NA
ÍNTEGRA

OUTUBRO01
OAB/SE comemora Setembro Azul com inúmeras palestras 
voltadas para a conscientização e promoção da visibilidade da 
comunidade surda

LEia NA
ÍNTEGRA

 A OAB/SE, por meio da Comissão de Acessibilidade e dos Direitos da Pessoa com Deficiência e em parceria com a Campanha Nacional 
Oficializa LIBRAS no Brasil, realizou com sucesso nos dias 29 e 30 de setembro, o Webnário Setembro Azul: Comemoração, Conscientização e 
Promoção da Visibilidade da Comunidade Surda.
 O primeiro dia do evento contou com a participação do presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, a presidente da Comissão de Acessibilidade 
e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, MSc. Kamila de Souza Gouveia e a vice-presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência do Conselho Federal da OAB, Gisele de Souza Cruz da Costa, que realizaram a abertura. 
 Na oportunidade, Krauss ressaltou a importância do Webnário que foi realizado com o objetivo de promover a visibilidade da comunidade 
surda e deu as boas-vindas a todos os participantes. A Msc. Kamila de Souza Gouveia disse que, como pesquisadora e advogada especializada 
nos direitos da pessoa com deficiência, especialmente, das pessoas surdas, jamais a Comissão, sob sua gestão, deixaria passar despercebidas as 
comemorações do Setembro Azul perante a OAB/SE para a comunidade surda brasileira.
 Em acréscimo, Gisele Costa, agradeceu o convite e afirmou que foi uma honra participar do Webnário. 

Palestras
 Na terça-feira, 29, o Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES –, referência na 
América Latina, representado por Ana Regina Campello, chefe de gabinete da Direção, e Solange 
Rocha, historiadora do Instituto, explanou sobre “A história da pessoa surda, do Instituto Nacional de 
Educação de Surdos – INES – e a formação educacional da pessoa surda”; o empresário Breno Nunes 
e o arquiteto Alexandre Ohkawa, ambos surdos de identidades surdas diferentes, falaram sobre 
“Diversidade, pluralidade e humanidade: identidade, cultura e orgulho surdo”; a empresa Hand Talk, 
premiada pela Organização das Nações Unidas – ONU como o melhor aplicativo social do mundo, 
palestrando sobre “A importância da tecnologia assistiva no meio virtual”; e a professora MSc. 
Alzenira Aquino, abordou o tema “Tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS: a 
acessibilidade entre o trabalho e a solidariedade”.
 Na quarta-feira, a presidente da Comissão de Acessibilidade e dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, MSc. Kamila Gouveia fez os cumprimentos de reabertura com o presidente da Comissão 
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, MSc. Joelson Dias, que destacou que o evento foi 
uma oportunidade de conscientização e promoção da visibilidade da comunidade surda. 
 Na primeira pauta, a palestra “A ideia legislativa ‘Oficialização da Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS no Brasil’: aspectos teóricos e práticos” foi conduzida pela presidente da Comissão 
e, também, autora da ideia legislativa e da campanha nacional “Oficializa LIBRAS”, Msc. Kamila de 
Souza Gouveia e pelo Senador da República Alessandro Vieira; em seguida, a Secretária Nacional dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do 
Governo Federal, Priscilla Gaspar, abordou “Wikilibras e as ações da Secretaria Nacional dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência em face das pessoas surdas”; a estudante Hannah Julia explanou 
sobre “Pulseira da conscientização: adolescente realiza na escola campanha de conscientização em 
homenagem ao dia do surdo”; o pedagogo e músico, Irton Silva, abordou a temática relacionada à 
cultura surda “Musilibras: a experiência da música para surdos e o som na pele”; e, por fim, Catharine 
Moreira falou sobre a expressão artística e poética da cultura surda através da pauta “Slam do corpo: 
cultura, liberdade expressão e poesia”, encerrando o evento com uma apresentação.

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/01/palestra-sobre-educacao-patrimonial-orienta-funcionarios-da-oab-se-a-como-preservar-a-casa-apos-a-restauracao/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/01/oab-se-comemora-setembro-azul-com-inumeras-palestras-voltadas-para-a-conscientizacao-e-promocao-da-visibilidade-da-comunidade-surda/
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OUTUBRO02

OUTUBRO03

 Mais uma edição do “Direito Digital em pauta” foi realizada no dia 1º de outubro pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe. O evento 
abordou perspectivas sobre os impactos das fake news no âmbito eleitoral, os cibercrimes, a proteção de dados e a liberdade de expressão.
 Transmitido via YouTube, o evento contou com a mediação e abertura solene da presidente da Comissão de Direito Digital, Inovação e 
Tecnologia da OAB/SE, Milla Cerqueira. Em sua fala, Milla destacou a importância da edição, que traz temas de interesse à toda a sociedade.
 Na ocasião, o vice-presidente da Comissão, José Carlos Correia Júnior, também ressaltou o valor da iniciativa. 
 Sob o tema “O que são fake news e quais os seus impactos no âmbito eleitoral?” Diogo Rais, advogado e cofundador do Instituto Liberdade 
Digital, foi o primeiro a proferir palestra no evento. Em sua fala, Diogo ponderou a complexidade do conceito de fake news.
 Em seguida, Domingo Montanaro, perito em TI e cofundador da Ventura Enterprise Risk Management, falou sobre os cibercrimes e a 
relação direta com as fake news. Domingo pontuou que o volume dos incidentes cibernéticos tem crescido, principalmente na pandemia.
 O ministrante iniciou sua palestra com uma breve abordagem sobre a transformação digital, na qual o investimento em TI levou as empresas 
dos  setores da economia global ao patamar que gerou aumento da eficiência operacional e proporcionou mais retorno ao acionista.
 Depois, Estela Aranha, advogada e especialista na área de Direito Digital, Proteção de Dados e Privacidade, proferiu palestra acerca das fake 
news e a proteção de dados. Ela pontuou sobre as previsões de comportamento da inteligência artificial – a exemplo do Facebook.
 Encerrando o ciclo de palestras do “Direito Digital em Pauta”, o palestrante, Marcelo Crespo, especialista em Direito Digital, Proteção de 
Dados e Compliance, falou sobre motes relativos ao Projeto de Lei das Fake News e os impactos da liberdade de expressão na sociedade.

 A sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE) ficou 
iluminada de rosa durante todo o mês de outubro. A iniciativa foi em apoio ao Outubro 
Rosa, um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer 
de mama. De acordo com o presidente da Seccional, Inácio Krauss, essa adesão ao 
movimento é de muita importância porque contribui para alertar a sociedade em 
relação aos cuidados com a doença.
 O objetivo do Outubro Rosa é chamar a atenção para a realidade atual do 
câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama é uma 
doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. Esse processo 
gera células anormais que se multiplicam, formando um tumor.
 A história do Outubro Rosa remonta a última década do século XX, quando o 
laço cor-de-rosa foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído 
aos participantes da Primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York, em 1990, e 
desde então, é promovida anualmente na cidade.
 A ação de iluminar de rosa monumentos, prédios públicos, pontes, teatros, 
entre outros locais surgiu posteriormente. Esta foi uma forma prática para que o 
Outubro Rosa tivesse uma expansão cada vez mais abrangente para a população. 
A primeira iniciativa no Brasil foi a iluminação em rosa do Monumento Mausoléu do 
Soldado Constitucionalista – mais conhecido como o Obelisco do Ibirapuera – que 
fica em São Paulo, em 2 de outubro de 2002. A ação foi de um grupo de mulheres 
simpatizantes com a causa do câncer de mama.

Direito digital em pauta: evento da OAB/SE debate 
fake news, cibercrimes e proteção de dados

OAB/SE ilumina a sede de rosa em apoio ao movimento 
mundial de conscientização do câncer de mama
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https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/02/direito-digital-em-pauta-evento-da-oab-se-debate-fake-news-cibercrimes-e-protecao-de-dados/
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 Na tarde do dia 5 de outubro, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, promoveu um debate virtual sobre a garantia e efetivação dos 
direitos dos animais sob as perspectivas de atuação da advocacia, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da segurança pública.
 Idealizado pela Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da Seccional, o evento aconteceu em celebração ao Dia Mundial dos Animais, 
comemorado no dia 4 de outubro. Transmitido via Youtube, o debate contou com as explanações de importantes palestrantes nacionais.
 Foram ministrantes Heron Gordilho, promotor de Justiça do Meio Ambiente da Bahia; Robis Nassaro, tenente da Polícia Militar de São Paulo; 
Ana Sanches, magistrada na Bahia; e Reynaldo Velloso, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais do CFOAB.
 A abertura solene do espaço de reflexões e debates foi realizada pelo presidente da Seccional, Inácio Krauss, e pela presidente da Comissão 
de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB/SE, Danielle Ferreira. Em sua fala, Inácio reafirmou o compromisso da entidade com a causa.
 A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB/SE ressaltou a importância do evento, destacando a participação dos 
palestrantes. 
 Dando início ao ciclo de palestras, Reynaldo Velloso ministrou explanação acerca da relação da advocacia e dos direitos dos animais. Ele 
ponderou que a defesa dessas garantias se sobrepõe devido ao caráter não mercantilista. Em seguida, Ana Sanches propôs uma reflexão sobre 
quais são de fato os direitos dos animais.  Depois, Heron Gordilho, promotor de Justiça do Meio Ambiente da Bahia, abordou o tema “O Ministério 
Público e os direitos dos animais”. Ele ponderou os desafios à efetivação das garantias, como o abarrotamento do Poder Judiciário e a ineficácia dos 
órgãos municipais.
 Encerrando o ciclo de palestras, Robis Nassaro, tenente coronel da Polícia Militar de São Paulo, falou sobre os direitos dos animais, a 
segurança pública e os maus-tratos. Marcelo apresentou dados sobre segurança pública e explicou sobre a evolução da teoria do link.

 A OAB/SE, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher- OAB/SE, em conjunto com o Instituto 
Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM/SE), o Conselho Estadual de Direitos da Mulher de Sergipe (CEDM) e o 
Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Aracaju (CMDM), elaboram e publicam a Carta Aberta a(os) candidata(o)
s ao Governo dos Municípios/Estado de Sergipe – Eleições 2020.
 Na Carta, as entidades elencam as propostas, extraídas de seminários, estudos e relatórios da IV Conferência 
de Políticas Públicas para Mulheres, realizados, em nível Estadual, regional ou municipal em Sergipe, e em nível 
nacional.
 São, no total 14 tópicos sobre temáticas diversas como: Sistema Municipal de Políticas para Mulheres 
(SMPM); Fundo Municipal de Políticas para Mulheres; Conselhos dos Direitos da Mulher; Ações Educativas e 
Preventivas; Assistência à Saúde da Mulher; Assistência à Mulher em Situação de Violência; Assistência à Mulher 
Adolescente; Autonomia das Mulheres; Capacitação das/dos Agentes Públicos; Cultura e Educação; Estudos e 
Pesquisas; Mulheres em Situação de Prisão; Políticas Públicas para a Mulher; e Responsabilização do Autor de 
Agressão.
 De acordo com o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, a Carta traz propostas importantes que visam à 
promoção dos direitos das mulheres e o controle social de políticas públicas de igualdade de gênero. 
 A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB/SE, Adélia Moreira Pessoa, ressaltou 
que mais uma vez a OAB/SE empreende ações, dentro de suas finalidades legais, buscando a concretização dos 
direitos das mulheres, já reconhecidos formalmente em nossa Constituição, mas não integramente efetivados. 

OAB/SE coloca em debate direito dos animais, advocacia, 
ministério público, judiciário e segurança pública 

Eleições 2020: OAB/SE se reúne a outras entidades 
e publica Carta Aberta a(os) candidata(o)s ao 
Governo dos Municípios sergipanos

LEia NA
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Confira aqui a Carta
Aberta na íntegra

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/05/oab-se-coloca-em-debate-direito-dos-animais-advocacia-ministerio-publico-judiciario-e-seguranca-publica/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/06/eleicoes-2020-oab-se-se-reune-a-outras-entidades-e-publica-carta-aberta-aos-candidataos-ao-governo-dos-municipios-sergipanos/
https://oabsergipe.org.br/wp-content/uploads/2020/10/carta-ao-candidato-2020-1.pdf
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 No último dia 6 de outubro, o II Fórum da Pessoa Idosa, realizado pela OAB/SE, colocou 
em debate os direitos dos idosos sob perspectivas da saúde, da tutela penal e do âmbito eleitoral. 
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, a presidente da Caixa de Assistência dos 
Advogados de Sergipe, Hermosa França, e a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa, Lenieverson Santana, foram os responsáveis por realizar a abertura solene do 
evento.
 “Estamos aqui, unidos, para servir à sociedade e realizar a defesa da pessoa idosa, que 
possui sonhos e projetos. Muitos pensam que os idosos já chegaram ao fim de linha e não 
têm nada mais a contribuir. É um grande equívoco. Pessoas idosas tem muito a fazer”, disse 
Lenieverson.
 Foram os ministrantes do Fórum Sandra Regina Câmara, vice-presidente da Comissão 
Sênior da CAA/SE; Maria Suzana de Souza, presidente da  Associação Brasileira de Alzheimer, em 
Sergipe; e Dr. Gabriel Nogueira, delegado e coordenador da Central de Flagrante em Aracaju.
Sandra Regina foi a primeira a ministrar palestra no evento. Em sua explanação, abordou o tema 
“Direitos da pessoa idosa no âmbito eleitoral” pontuando, inicialmente, sobre a redução da 
fecundidade e a transição demográfica no Brasil.
 Em seguida, Maria Suzana de Souza falou sobre a “Saúde da pessoa idosa com 
Alzheimer”. Ela pontou aspectos acerca da capacidade de memorização. 
 Encerrando o ciclo de palestras, o Dr. Gabriel Nogueira explanou sobre a “Tutela penal da 
pessoa idosa hipervulnerável”. Ele explicou que embora o Estatuto do Idoso já tenha mostrado a 
necessidade de prestar atenção ao assunto, a categoria de idoso hipervulnerável ainda está em 
construção.

 A OAB/SE, por meio da Comissão Regional de Propriá e Região Ribeirinha, 
realizou no dia 7 de outubro, pela manhã, na Sala da Advocacia, localizada no Fórum 
Juiz João Fernandes de Britto, testes rápidos de Covid-19. A iniciativa é resultado de um 
convênio firmado entre a Regional e a Secretaria Municipal da Saúde.
 A ação contou com a presença da secretária-geral adjunta da OAB/SE, Andrea 
Leite de Souza, que na oportunidade representou o presidente da Seccional, Inácio 
Krauss; do presidente da Comissão Regional de Propriá e Região Ribeirinha, Tulyo 
Guimaraes Lemos Ferreira; do juiz substituto da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca 
de Propriá, Altamiro Pacheco da Silva Junior; do promotor de Justiça da Comarca de 
Propriá, Edyleno Ítalo Santos Sodré, de advogados e advogadas e servidores do Fórum.
 A secretária-geral adjunta, Andrea Leite, disse que com a retomada 
imprescindível das atividades no Fórum de Propriá a iniciativa de testagem da advocacia 
e dos servidores do Fórum foi extremamente importante para a garantir a segurança 
não só dos advogados e advogadas como também de toda a população. 
 O presidente da Comissão Regional de Propriá e Região Ribeirinha, Tulyo 
Guimaraes Lemos Ferreira, afirmou que a ação conjunta da Comissão Regional da OAB 
e da Secretaria Municipal da Saúde demonstra a preocupação das duas instituições com 
a saúde dos advogados e advogadas, servidores do Fórum e da população.
 A enfermeira do Centro de Enfrentamento à Covid-19 do Município de Propriá, 
Talita Santana, disse que os testes foram realizados para dar segurança aos advogados 
que já estão trabalhando e aos clientes. 

II Fórum da Pessoa Idosa aborda perspectivas da 
saúde, da tutela penal e do âmbito eleitoral 

Comissão Regional de Propriá realiza testes 
rápidos de Covid-19 com advogados e servidores 
do Fórum Juiz João Fernandes de Britto 
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 A necessidade de advogados e advogadas cumprirem o compromisso firmado com a defesa da democracia e da Constituição Federal, foi 
a bandeira levantada por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil em duas solenidades de compromissos realizadas nos dias 7 e 8 de 
outubro.
 Ao todo, cerca de 50 novos profissionais ingressaram nos quadros da Seccional. As cerimônias aconteceram no plenário da OAB/SE, 
respeitando as medidas de prevenção à Covid-19, e foram marcadas por discursos que reafirmaram o múnus público inerente à advocacia.
 No dia 7, a mesa de honra foi composta pelo presidente da entidade, Inácio Krauss; pelo diretor-tesoureiro da OAB/SE, David Garcez; pela 
presidente da CAA/SE, Hermosa França; pelo conselheiro seccional, Robson Barros; e pelo procurador-geral da OAB/SE, Luciano Almeida.
 Emiliana Santana foi responsável por ler o termo de compromisso dos profissionais, afirmando exercer a advocacia com dignidade e 
independência; observar a ética, os deveres e as prerrogativas profissionais; e defender a Constituição, o Estado Democrático; e a justiça social.
 Em sua fala, o presidente da OAB/SE defendeu a necessidade de a advocacia cumprir a missão firmada durante a solenidade. 
 A cerimônia foi marcada ainda pela posse do conselheiro seccional, Luciano Almeida, no cargo de procurador-geral da entidade. Responsável 
por proferir mensagem de boas-vindas aos novos profissionais, ele ressaltou a função social da classe e a importância de unir-se à OAB.
 A solenidade do dia 8 contou com a participação do presidente da OAB/SE, Inácio Krauss; do secretário-geral da entidade, Aurélio Belém; 
do diretor-tesoureiro da Seccional, David Garcez; do representante da CAA/SE, Rafael Sarmento; e do presidente do Conselho Estadual da Jovem 
Advocacia, Cadu Siqueira.
 Laila Souza de Carvalho foi a juramentista da cerimônia e David Garcez, diretor-tesoureiro da OAB/SE, proferiu o discurso de boas-vindas aos 
novos advogados e advogadas. Ele reafirmou a importância de exercer a advocacia, função indispensável à administração da justiça, com destemor.

 Tomou posse na tarde do dia 7 de outubro, no cargo de procurador-geral da 
Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), o conselheiro seccional Luciano 
Luis Almeida Silva. Ele foi empossado no cargo durante a solenidade de compromisso 
dos novos advogados e advogadas, ocorrida no Plenário da instituição.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, parabenizou o novo procurador-geral, 
que assumiu o cargo em substituição a conselheira Ercília Garcez. “Seja muito bem-
vindo, tenha a certeza que essa nomeação foi conversada com os vários setores da 
OAB e a sua indicação para exercer esse importante cargo é por merecimento. Meus 
parabéns!”, ressaltou.
 Em seu pronunciamento, o novo procurador-geral da OAB/SE, Luciano Almeida, 
agradeceu ao presidente Inácio Krauss e a Diretoria pela confiança e indicação para 
assumir o cargo de procurador-geral da OAB.
 “Faço parte do Sistema OAB desde que ingressei em 2011, primeiro fui membro 
da Comissão da Advocacia Pública, nesse triênio tive a oportunidade de ser conselheiro 
seccional e hoje tomo posse como procurador-geral”, salientou.

Solenidades de compromisso são marcadas por necessidade de 
cumprir função social da advocacia 

Conselheiro seccional Luciano Luis é empossado 
no cargo de procurador-geral da OAB/SE
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 Foi adiado para janeiro de 2021, o julgamento dos acusados da tentativa de homicídio 
contra o advogado e ex-conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), 
Antonio Mortari, crime ocorrido em 3 de agosto de 2016. Marcado para acontecer na manhã do dia 
13 de outubro, no Fórum Gumersindo Bessa, o julgamento não foi realizado pela impossibilidade 
de comparecimento de testemunhas por motivo de enfermidade.
 A Ordem entende que o júri deve ser totalmente presencial e só abre exceção em caso 
de consenso entre os participantes, e como não houve, a sessão de julgamento foi adiada. A 
nova data do julgamento já foi anunciada para o dia 26 de janeiro de 2021.
 O advogado e ex-conselheiro da OAB/SE, Antonio Mortari, sofreu uma tentativa de 
homicídio no dia 3 de agosto de 2006, quando saía do seu escritório, às 22h, na Avenida Barão 
de Maruim, em Aracaju. Um carro se posicionou ao lado do veículo do advogado e o passageiro 
efetuou vários disparos. Dois tiros de pistola 380 atingiram o advogado no braço e um no peito, 
sendo que esse último perdeu impacto ao se deparar com o emblema da OAB, usado pelo 
advogado, que o protegeu da morte.
 Os acusados de envolvimento na tentativa de homicídio cometida contra Antonio 
Mortari foram apresentados pela Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), no dia 5 
de dezembro. Na oportunidade, foram apresentados os detalhes da investigação que culminou 
na prisão de Clemilton de Almeida Agapito, 61 anos; Anderson Santana Souza do Nascimento, 
27 anos; Marcus Henrique Coelho de Souza, 53 anos.

 Em iniciativa pioneira, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, criou, através da 

Portaria Nº 355/2020, o Comitê de Privacidade e Proteção de Dados da Seccional. O grupo será 

presidido por Milla Cerqueira, presidente da Comissão de Direito Digital e Inovação da OAB/SE.

 Após quase 10 anos de discussões no Congresso Nacional, a LGPD (Lei nº 13.709/2018) 

entrou em vigor no dia 18 de setembro deste ano. A lei se aplica à toda operação de tratamento 

de dados pessoais realizada por empresas privadas, órgãos públicos ou até pessoas físicas.

 O objetivo do Comitê é garantir comunicação transparente, segura e adequada com 

titulares de dados pessoais, incentivando implementação de boas práticas, de respeito à 

privacidade, de direcionamento preventivo e de atividades educacionais voltadas para toda a 

sociedade.

 “A população precisa entender melhor o universo e funcionamento dessa era e com a 

criação desse Comitê, a OAB/SE se preocupa em debater esse assunto e se mostra pioneira, em 

sua proporcionalidade, em educar e implementar a cultura da proteção de dados”, pontuou.

 Além de estabelecer a criação do grupo, a Portaria Nº 355/2020 também citou os cinco 

integrantes do Comitê: Acácia Gardênia Santos Lelis, Flávio Augusto Araújo Cardoso, José Benito 

Leal Soares Neto, José Carlos dos Santos Correia Júnior e Paulo Sérgio Santos Almeida.

Julgamento dos réus do atentado contra o 
advogado Antonio Mortari é adiado

Em ação pioneira, OAB/SE cria Comitê de 
Privacidade e Proteção de Dados da Seccional 
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 A Ordem dos Advogados do Brasil convidou uma médica oncologista e uma paciente 

curada do câncer de mama para falarem no Webnário “Outubro Rosa: tratamento e cura”. O 

evento idealizado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e pela Caixa de Assistência 

dos Advogados de Sergipe (CAASE) aconteceu no dia 14, e abordou prevenção, diagnóstico e 

eficácia do tratamento.

 As convidadas foram Karina Ferreira, membro titular da Sociedade Brasileira de 

Oncologia Clínica e oncologista Clínica do Hospital Universitário; e Marcela Nabuco, publicitária 

e coordenadora do Grupo de Apoio Flores de Aço.

 O evento contou com a abertura solene da secretária-geral adjunta da OAB/SE, Andrea 

Leite; da presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Adélia Moreira Pessoa, e da 

presidente da CAASE, Hermosa França. A mediação foi feita pela coordenadora do GT “Saúde da 

Mulher” da Comissão, Andréa Góes.

 Karina Ferreira, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia, Chefe do Setor de 

Oncologia do  Hospital Universitário e Diretora Clínica da Vitta Centro de Oncologia, deu início às 

explanações explicando quais os principais sinais de alerta do câncer de mama: caroço palpável; 

mamilo com características diferentes; lesões indolores; etc.

 Em seguida, Marcela Nabuco falou um pouco sobre sua experiência como uma mulher 

que venceu o câncer de mama. 

 A secretária-geral adjunta da OAB/SE, Andrea Leite de Souza, será homenageada 

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) com a insígnia da Ordem Sergipana 

do Mérito Trabalhista (OSMT), no Grau Grande Oficial. Ela receberá a honraria em solenidade 

realizada pelo Tribunal em data ainda a ser divulgada.

 A indicação do nome da secretária-geral adjunta da OAB/SE foi aprovada, por 

unanimidade, durante Sessão Administrativa Telepresencial, realizada no último dia 10 de 

setembro, sob a presidência da desembargadora presidente do TRT20, Vilma Leite Machado 

Amorim, com a presença do representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região, 

procurador Adson Souza do Nascimento e dos desembargadores Josenildo Carvalho, Maria das 

Graças Monteiro Melo, Jorge Antônio Andrade Cardoso, Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira, Fabio 

Túlio Correia Ribeiro, João Aurino Mendes Brito e Thenisson Santana Dória.

 A secretária-geral adjunta da OAB/SE, Andrea Leite, disse que ficou muito orgulhosa e 

emocionada com a indicação e homenagem. 

Médica oncologista e paciente curada do câncer de 
mama falam no Webnário “Outubro Rosa: tratamento 
e cura”

Secretária-geral adjunta da OAB/SE será 
homenageada pelo TRT20 
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 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão de 
Direito Imobiliário, Notarial e Registral, juntamente com a Escola Superior de Advocacia (ESA) 
e o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (IBRADIM), realizou no dia 14 de outubro, às 19h, de 
forma virtual, mais uma edição do Projeto Encontros Condominiais. Desta vez o tema abordado 
foi Assistência Técnica e Manutenção Condominial.
 O evento contou com a moderação do presidente da Comissão de Direito Imobiliário, 
Notarial e Registral da OAB/SE e diretor em Sergipe do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário 
(IBRADIM), Pedro Celestino, com o palestrante Francisco Maia Neto, que é engenheiro civil e 
advogado, diretor do Instituto Brasileiro de Direito da Construção (IBDIC) e coordenador do 
Curso de Pós-graduação em Advocacia Imobiliária da ESA-OAB/MG; e com os debatedores 
Fred Rollemberg Gois, que é engenheiro civil e advogado, e fundador do Instituto Brasileiro de 
Avaliações e Perícias de Engenharia – Seção Sergipe (IBAPE/SE); e Milton Casagrande, que é 
advogado e membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB/SE.
 Na oportunidade, o presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Notarial e Registral 
da OAB/SE, Pedro Celestino agradeceu ao palestrante Francisco Maia Neto, por ter aceitado o 
convite para participar do evento. 
 O palestrante Francisco Maia Neto também agradeceu ao convite feito pela OAB/
SE, por meio da Comissão de Direito Imobiliário, Notarial e Registral. Em sua exposição sobre 
o tema “Assistência Técnica e Manutenção Condominial”, ele destacou que se trata de dois 
conceitos bastante distintos que já chegaram a ser confundidos. O palestrante falou sobre os 
componentes das edificações, ressaltando os sistemas, documentos e itens que fazem parte de 
uma edificação.
 Francisco Maia salientou ainda a questão das reformas condominiais, ao alertar sobre 
os cuidados com as intervenções que são feitas nas edificações. Ele citou a retirada de paredes, 
por exemplo, que pode ser nociva e perigosa.

 No último dia 15 de outubro, o recebimento de precatórios esteve na pauta de uma 
reunião entre a Ordem dos Advogados do Brasil, o Tribunal de Justiça e os poderes Estadual 
e Municipal de Sergipe. O encontro debateu o acordo direto que será realizado entre o TJ e o 
poder público.
 A concordata, idealizada pelo Departamento de Precatórios do TJ em conjunto com o 
Governo do Estado e o Município de Aracaju, possibilitará o pagamento antecipado do crédito 
àqueles que o aceitarem receber com um deságio de 40% sobre a integralidade do saldo 
devedor.
 Na reunião, o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, e o presidente da Comissão de Defesa 
dos Precatórios, Diogo Oliveira, defenderam que é necessário preservar ao máximo os valores 
que serão recebidos pelos credores que optarem pela adesão ao acordo direto do Tribunal.
 Simone Fraga, juíza-auxiliar da presidência e responsável pelo Departamento de 
Precatórios do TJ, assegurou que analisará os pleitos da OAB, a fim de que impugnações 
desnecessárias de cálculos sejam evitadas e a celeridade no pagamento dos créditos acordados 
seja garantida.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, pugnou ainda pela ampliação do prazo de 
adesão (que ocorreria entre os dias 16 a 20 de novembro deste ano) para os dias 9 a 20 de 
novembro, possibilitando que advogados responsáveis tenham maior prazo maior para realizar 
a adesão.
 Ficou decidido que a adesão da concordata ocorrerá através de peticionamento no 
Portal do Advogado do TJ/SE entre os dias 9 e 20 novembro.

Projeto Encontros Condominiais é realizado com 
sucesso 

Precatórios em pauta: OAB/SE discute com TJ e Poder 
Público possibilidade de pagamento antecipado do 
crédito 

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/15/projeto-encontros-condominiais-e-realizado-com-sucesso/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/15/precatorios-em-pauta-oab-se-discute-com-tj-e-poder-publico-possibilidade-de-pagamento-antecipado-do-credito/
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 Perspectivas do “Simplifica Já” foram debatidas no dia 15 de outubro, durante webnário 
realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe. Desde agosto, a proposta “Simplifica 
Já” tem sido discutida. O projeto trata-se de emenda substitutiva global à PEC 110 (reforma 
tributária).
 Elaborada por especialistas em tributação, a proposta traz dispositivos como a 
uniformização do ISS no nível municipal e do ICMS no nível estadual; a desoneração parcial da 
tributação da folha de pagamentos; e a alteração nas regras de outros tributos federais, como 
PIS e Cofins.
 Alguns integrantes do Poder Legislativo alegam que a atual proposta para a reforma 
tributária (PEC 110) gerará efeito redistributivo no qual a arrecadação dos municípios será 
prejudicada. Em contraponto, o Simplifica tem sido visto como uma possível medida benéfica 
para cidades.
 O webnário sobre o assunto foi transmitido via YouTube e contou com a abertura solene 
do presidente da OAB/SE, Inácio Krauss. Participaram ainda o diretor-tesoureiro da Seccional, 
David Garcez, e os conselheiros seccionais da entidade, Victor Barreto e Clarice Ribeiro.

 O idealizador do Projeto “Simplifica Já”, auditor fiscal do Município de São Paulo e consultor técnico da Associação Nacional dos Auditores 
Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal (ANAFISCO), José Alberto Oliveira Macedo, disse que a proposta do Projeto de Lei do “Simplifica 
Já” surgiu na ANAFISCO e foi ganhando cada vez mais força junto a outras entidades.
 Segundo ele, a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF) e o Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do 
Estado de São Paulo (SINAFRESP) e diversos outros apoiadores foram aderindo a proposta. 
 José Alberto explicou ainda que a simplificação não se confunde com a unificação de tributos e muito menos com a redução de caráter 
tributário. Ele revelou também que a complexidade tributária é algo que é crescente no ordenamento e está em plena expansão. 
 O deputado federal, Laércio Oliveira, disse que tanto as PECs 45 e 110 como o Projeto de Lei 3887 estão todos dentro de um mesmo viés, de 
que a conta está indo para o setor de serviços. Para o parlamentar, a proposta do “Simplifica Já” é a solução para todos.
 O presidente da Central Brasileira do Setor de Serviços (CEBRASSE), João Batista Diniz Júnior, disse que o setor de serviços representa dois 
terços da economia e emprega 75% da mão de obra do país.
 Ele afirmou ainda que a CEBRASSE defende de forma ferrenha o “Simplifica Já”, principalmente pela qualidade técnica da proposta. 

Reforma Tributária: webnário da OAB/SE discute 
aspectos relevantes do PL “Simplifica já” 

Projeto de Lei “Simplifica Já” é bem aceito junto 
as principais entidades do setor de serviços 

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/16/reforma-tributaria-webnario-da-oab-se-discute-aspectos-relevantes-do-pl-simplifica-ja/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/16/projeto-de-lei-simplifica-ja-e-bem-aceita-junto-as-principais-entidades-do-setor-de-servicos/
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 Presente à IX Conferência da Advocacia Paraibana, o presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, ministrou palestra no dia 16 de outubro, para a 
classe da Paraíba e de todo o Brasil sobre os desafios contemporâneos do ensino jurídico e do 
Exame de Ordem.
 Inácio Krauss palestrou ao lado de José Alberto Simonetti, secretário-geral do Conselho 
Federal da OAB; Welisson Silveira, professor e conselheiro estadual da OAB/PB; e Rafael Horn, 
presidente da OAB Santa Catarina. Os moderadores foram Manoel Arnóbio e Welisson Silveira.
  A Conferência virtual iniciou dia 15, com abordagem do tema “As novas tecnologias, 
fortalecimento da advocacia e do Estado Democrático de Direito”. O evento discutiu assuntos 
de grande relevância para a advocacia e reuniu grandes nomes do Direito nacional e estadual.
 Em sua explanação, o presidente da OAB/SE considerou que os ataques recentes ao 
Exame de Ordem deturpam o real propósito do certame. “O exame busca garantir à sociedade 
profissionais com o mínimo de capacidade para defender os direitos dos cidadãos”, pontuou.

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, recebeu no dia 19 de outubro, o atual prefeito de Aracaju e candidato à reeleição, Edvaldo 
Nogueira (PDT). Ele foi recepcionado pela diretoria da OAB e pelos presidentes das Comissões de Direito Eleitoral e da Advocacia Pública.
 Na oportunidade, o candidato a prefeito, acompanhado da candidata à vice-prefeita, Katarina Feitoza, fez uma breve apresentação sobre o 
seu plano de Governo e assinou a Carta de Compromisso – Eleições Municipais 2020, elaborada pela OAB/SE.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, afirmou que a Ordem é uma instituição apartidária, que não tem ideologias de esquerda, de direita 
e de centro. “A nossa ideologia é a defesa da Constituição, a defesa do Estado Democrático de Direito. Mas a OAB tem que ser política sim, tem que 
participar das decisões políticas que interessam a sociedade, ao cidadão e a cidadã”, ressaltou.
 Krauss afirmou que é com muita alegria que a Ordem começa a receber os candidatos a prefeito de Aracaju para que tragam propostas e 
também assinem uma Carta de Compromisso. 
 Na exposição, Edvaldo Nogueira pontuou sobre o pagamento das dívidas e os investimentos realizados na cidade desde quando assumiu 
o mandato. Falou sobre a intenção de fazer funcionar a primeira escola de ensino integral, caso seja eleito. Relatou os eixos do projeto do governo: 
desenvolvimento econômico, iluminação pública, implantação do modal hidroviário. 
 Na ocasião, Edvaldo Nogueira assinou a Carta de Compromisso – Eleições Municipais 2020 e se comprometeu com a advocacia. Além disso, 
Inácio Krauss entregou à candidata a vice-prefeita, Katarina Feitoza, uma Carta Aberta a(os) candidata(o)s ao Governo dos Municípios sergipanos 
assinada pela OAB em conjunto com outras instituições como o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM/SE), o Conselho Estadual de 
Direitos da Mulher de Sergipe (CEDM) e o Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Aracaju (CMDM).

Presidente da OAB/SE palestra para advocacia 
paraibana sobre desafios do ensino jurídico e 
Exame de Ordem 

Candidato a prefeito de Aracaju visita OAB/SE e assina Carta de 
Compromisso – Eleições Municipais 2020 

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/16/presidente-da-oab-se-palestra-para-advocacia-paraibana-sobre-desafios-do-ensino-juridico-e-exame-de-ordem/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/19/candidato-a-prefeito-de-aracaju-visita-oab-se-e-assina-carta-de-compromisso-eleicoes-municipais-2020/
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 Na tarde do dia 20 de outubro, mais um candidato às eleições municipais 
2020 assinou a Carta de Compromisso elaborada pela Ordem dos Advogados 
do Brasil. O intuito é de que, caso eleito, o candidato cumpra os compromissos 
firmados com a classe e a sociedade aracajuana.
 Ao todo, 9 compromissos compõem a carta. Entre eles, exercer o 
mandato com probidade e respeito à ordem jurídica; respeitar as prerrogativas 
dos advogados públicos e privados; combater o nepotismo; assegurar a 
inviolabilidade dos advogados públicos; etc.
 Reunido com o presidente da OAB, Inácio Krauss, o candidato à prefeito 
de Aracaju, Juraci Nunes, foi o segundo concorrente a firmar os compromissos 
elaborados pela entidade. 
 Para o candidato, Juraci Nunes, assinar a carta reafirma seu compromisso 
com a advocacia e com o respeito às prerrogativas profissionais dos advogados e 
advogadas. 
 Juraci recebeu ainda a Carta Aberta aos candidatos ao Governo dos 
Municípios, assinada pela OAB/SE em conjunto com o Instituto Brasileiro de 
Direito de Família, o Conselho Estadual de Direitos da Mulher de Sergipe e o 
Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Aracaju.

Mais um candidato às eleições municipais 2020 
assina Carta de Compromisso da OAB/SE

LEia NA
ÍNTEGRA

OUTUBRO21

 No último dia 21 de outubro, Danielle Garcia foi a terceira candidata à 
Prefeitura de Aracaju que assinou a Carta de Compromisso elaborada pela Ordem 
dos Advogados do Brasil. O objetivo é de que, caso eleita, a candidata cumpra os 
compromissos firmados com a classe e a sociedade.
 Participaram do ato de assinatura o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss; 
o secretário-geral da Seccional, Aurélio Belém; o diretor-tesoureiro da Ordem, 
David Garcez; o procurador-geral da OAB/SE, Luciano Almeida; e o presidente da 
Comissão de Direito Eleitoral, Jefferson Feitoza.
 Acompanharam Danielle, o candidato a vice-prefeito, Valadares Filho, 
e os advogados, Saulo Ismerim e Edmilson Júnior. Para a candidata, a carta 
idealizada pela OAB/SE representa o compromisso de haver sempre um diálogo 
pleno e aberto entre a entidade e a prefeitura.
 Ao todo, 9 compromissos compõem a carta. Entre eles, exercer o 
mandato com probidade e respeito à ordem jurídica; respeitar as prerrogativas 
dos advogados públicos e privados; combater o nepotismo; assegurar a 
inviolabilidade dos advogados públicos; etc.
 Na carta, o compromisso com a advocacia pública tem grande destaque. 
São algumas missões firmadas assegurar a inviolabilidade dos advogados 
públicos e garantir a livre manifestação técnica, a percepção dos honorários de 
sucumbência e uma remuneração compatível e digna.
 Entre os compromissos firmados com a sociedade estão instituir o 
Programa de Integridade para implementação da gestão de riscos e governança 
no município, exercer o mandato com probidade e respeito à ordem jurídica, 
combater o favoritismo e o abuso de poder.

Candidata à prefeita de Aracaju assina Carta de 
Compromisso elaborada pela OAB/SE LEia NA

ÍNTEGRA

 Na carta aberta, as entidades sergipanas elencam 
propostas extraídas de seminários, estudos e relatórios da IV 
Conferência de Políticas Públicas para Mulheres, realizados em 
nível nacional e estadual, regional ou municipal do Estado de 
Sergipe.
 Também esteve presente à ocasião, o presidente da 
Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SE, Jefferson Feitoza, que 
afirmou a iniciativa da carta de compromisso como a efetivação 
da missão da entidade enquanto guardiã democrática dos 
interesses da sociedade e da advocacia.

 Na ocasião, Danielle recebeu ainda a ‘Carta Aberta 
aos candidatos ao Governo dos Municípios’, assinada pela 
OAB/SE, pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, pelo 
Conselho Estadual de Direitos da Mulher de Sergipe e pelo 
Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Aracaju.
 Na carta aberta, as entidades sergipanas elencam 
propostas extraídas de seminários, estudos e relatórios da IV 
Conferência de Políticas Públicas para Mulheres, realizados 
em nível nacional e estadual, regional ou municipal do Estado 
de Sergipe.

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/20/mais-um-candidato-as-eleicoes-municipais-2020-assina-carta-de-compromisso-da-oab-se/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/21/candidata-a-prefeita-de-aracaju-assina-carta-de-compromisso-elaborada-pela-oab-se/
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 Perspectivas e vantagens do sistema multiportas para resolução de conflitos foram abordadas na sexta-feira, 16 de outubro, em mais uma 
oficina jurídica realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, por meio da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem.
 O sistema prevê a integração de várias maneiras de resolução de litígios. Por meio dele, o Estado conduz os litigantes para a melhor opção 
de resolução. Desde o novo Código de Processo Civil, vigorado em 2016, a utilização dos métodos extrajudiciais foi garantida.
 Realizada em parceria com a Escola Superior de Advocacia, a oficina contou com as palestras de Alana Apóstolo, coordenadora do Núcleo 
de Mediação Digital; América Najim, professora de Direito Processual Civil; e Sérgio Bezerra, professor especialista em sistema multiportas.

Perspectivas do sistema multiportas de resolução de conflito 
são abordadas em oficina jurídica da OAB/SE

LEia NA
ÍNTEGRA

OUTUBRO22

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio 
da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, promoveu na noite do dia 21 de 
outubro, uma discussão sobre as regras estabelecidas na Portaria nº 2561/2020 do 
Ministério da Saúde, que dispõe sobre a justificação e autorização da interrupção 
de gravidez em casos previstos em lei.
 Idealizado pelo Grupo de Trabalho Saúde da Mulher da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Mulher da OAB/SE, o evento teve como mediadora a 
advogada e coordenadora do GT Saúde da Mulher, Andréa Góes, e contou com 
as explanações das debatedoras Corina Teresa Costa Rosa Santos, advogada, 
professora universitária e mestre em Políticas Sociais e Cidadania, que abordou 
a temática “Portaria 2561/2020 do Ministério da Saúde análise do Contexto e da 
Estrutura Social” e a delegada de Polícia Civil, Ana Carolina Machado Jorge, que 
falou sobre o tema “Análise dos aspectos jurídicos trazidos pelas regras impostas 
através da Portaria”.
 O evento foi aberto pelo presidente da OAB/SE, Inácio Krauss. Na 
oportunidade, Krauss ressaltou a importância da formatação do evento e discussão 
do tema propiciado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.

 A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos 
da Mulher, Adélia Moreira Pessoa, revelou a sua alegria 
em discutir o tema. Segundo ela, o Brasil mantém em seu 
sistema jurídico um enorme arsenal de leis, dispositivos 
normativos até em nível constitucional, que protege 
os direitos das mulheres, mas que, na perversa lógica 
paradoxal da ideologia patriarcal pouco faz para que 
seja efetivada e concretizada a garantia material desses 
direitos.

Portaria 2561/2020 em pauta: OAB/SE realiza debate 
sobre novas regras para realização de aborto legal LEia NA

ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/22/perspectivas-do-sistema-multiportas-de-resolucao-de-conflito-sao-abordadas-em-oficina-juridica-da-oab-se/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/22/portaria-2561-2020-em-pauta-oab-se-realiza-debate-sobre-novas-regras-para-realizacao-de-aborto-legal/
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 O primeiro dia da capacitação continuada em Direito e articulação em 
rede para população LGBTQIA+, realizada no dia 22 de outubro, pela Ordem dos 
Advogados do Brasil, em Sergipe, abordou a trajetória, a justiça restaurativa e as 
sombras e traumas da população LGBTQIA+.
 Foram debatedores Ana Carolina Jorge, delegada e coordenadora do 
Projeto Acorde da Polícia Civil de Sergipe; Marcelo Lima, assessor técnico LGBTQIA+ 
da diretoria de Direitos Humanos de Aracaju; e Sandra Aiachi Menta, professora do 
Departamento de Terapia Ocupacional da UFS.
 Marcelo Lima foi o primeiro a ministrar palestra no evento. Em sua 
explanação, o militante pontuou os avanços, lutas e desafios do Movimento LGBT 
de Sergipe. O conteúdo faz parte de uma pesquisa realizada por ele que buscou o 
resgate histórico da organização política LGBT.
 O palestrante citou as primeiras tentativas de organização de movimentos 
em defesa da população LGTB, que foram iniciadas com reinvindicações pelo fim da 
legislação europeia, pois era severa e punia e criminalizava os homens que tinham 
práticas sexuais com outros homens.
 Marcelo pontuou a primeiras manifestações e revoluções organizadas em 
defesa dos direitos LGBT. 
 Em seguida, Sandra Aiachi Menta, professora do Departamento de Terapia 
Ocupacional da UFS e coordenadora do Programa Acorde, falou sobre as sombras e 
traumas da população LGBTQIA+, citando os principais desafios que essas pessoas 
enfrentam diariamente.

Encerrando o ciclo de palestras da capacitação, Ana 
Carolina Jorge, delegada e coordenadora do Projeto Acorde 
da Polícia Civil de Sergipe, abordou a justiça restaurativa. A 
palestrante guiou sua explanação sob aspectos da obra de 
Howard Zehr: Justiça restaurativa e prática.
 O último dia da capacitação abordou sobre 
mediação de conflitos; políticas públicas e educação; 
política pública do DAGV no atendimento às minorias 
LGBTQIA+; e comunicação não violenta. Os palestrantes 
serão Cristiane de Oliveira; Gabriel Machado; Meire 
Mansuet; e Enéas Moura.

Primeiro dia da capacitação continuada para 
população LGBTQIA+ aborda direitos, justiça 
restaurativa e traumas 

LEia NA
ÍNTEGRA

OUTUBRO23

 No dia 22 de outubro, às 20h, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão de Estudos Tributários, com o 
apoio da Escola Superior de Advocacia (ESA), realizou o Webnário ISS com a abordagem do tema “Inovações do Imposto sobre Serviços: LC 175/20”.
 O evento teve como palestrante o advogado, Mestre em Economia Empresarial e doutorando em Direito pela Universidade Veiga de Almeida, 
Gabriel Sant´Anna Quintanilha; e como debatedor o secretário da Comissão de Assuntos Tributários da OAB/SE, MBA pela FGV e palestrante, Felipe 
Mendes Ribeiro.
 O palestrante Gabriel Sant´Anna Quintanilha destacou em sua explanação que o ISS é um dos principais impostos da municipalidade. 
Segundo ele, o ISS é o imposto com maior guerra fiscal no Brasil hoje.

Webnário discute as inovações do Imposto sobre Serviços

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/23/primeiro-dia-da-capacitacao-continuada-para-populacao-lgbtqia-aborda-direitos-justica-restaurativa-e-traumas/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/23/webnario-discute-as-inovacoes-do-imposto-sobre-servicos/
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 Em solenidade de compromisso realizada no dia 23 de outubro, pela manhã, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/
SE), quatro novas advogadas receberam as credenciais. A cerimônia contou com a participação do presidente da OAB/SE, Inácio Krauss; da vice-
presidente, Ana Lúcia Aguiar, do secretário-geral, Aurélio Belém e do diretor-tesoureiro, David Garcez.
 As novas advogadas Aline Vitorino da Trindade, Luciana Nascimento Cunha, Marisa Nascimento Cunha e Roberta Gaspary Pinto estavam 
muito felizes pela conquista. Para elas, aquele momento foi único e significou a realização de um sonho.
 A jovem advogada Roberta Gaspary Pinto foi a juramentista. No juramento, todas prometeram exercer a advocacia com dignidade e 
independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os 
direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições 
jurídicas.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, deu as boas-vindas as novas advogadas, e os diretores da OAB entregaram o kit de boas-vindas e 
desejaram sorte.

Quatro novas advogadas recebem credenciais na sede da 
OAB/SE

LEia NA
ÍNTEGRA

OUTUBRO26

 O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional Sergipe (OAB/SE), realizou no dia 26, às 18h, via teleconferência, 

a sessão ordinária do mês de outubro. A sessão foi transmitida, ao vivo, 

pelo canal da OAB Sergipe no YouTube.

 Entre os assuntos discutidos estavam a Apresentação de 

Parceria SEAC-Sergipe Administradora de Cartão de Crédito – Banese 

Card e OAB/SE; o Procedimento para levantamento de RPV/Precatório/

Alvará na Justiça Federal; o Requerimento quanto à constitucionalidade 

do art. 94, § 2º, da Lei Complementar nº 338/2019 e seus outros 

dispositivos; e o Processo Administrativo quanto ao desempenho 

das Faculdades de Direito do Estado de Sergipe no Exame de Ordem 

Unificado.

Conselho Seccional realizou sessão ordinária no dia 26 de 
outubro

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/23/quatro-novas-advogadas-recebem-credenciais-na-sede-da-oab-se/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/26/conselho-seccional-realiza-sessao-ordinaria-nesta-segunda-feira-26/
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OUTUBRO27

 Em reunião ordinária, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, decidiu o último dia 26 de outubro, ingressar  
com ação judicial pelo fim da exigência de procuração específica para saque de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e precatórios.
 A exigência está sendo feita pelas 5ª e 8ª Varas Federais de Sergipe, que pedem apresentação de procuração com indicação do número de 
registro do RPV, precatório ou alvará ou o número do depósito com o valor, a fim de obter a certidão necessária para o levantamento de valores.
 A OAB/SE já havia encaminhado ofício encaminhado ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Sergipe, solicitando que os magistrados não 
mais exijam da advocacia a juntada de procuração específica, com firma reconhecida e detalhes dos depósitos, mas não obteve resultados.
 O relator da matéria foi o conselheiro seccional, Máx Dória, que afirmou não existir legalidade na exigência das varas. 
 O Conselho Seccional decidiu que será promovida a devida ação administrativa junto ao Conselho da Justiça Federal, a fim de cessar o ato 
dos magistrados da 5ª e 8ª Varas Federais da Seção Judiciário de Sergipe para que não exijam procuração específica.

OAB/SE ingressará com medidas no CNJ e CJF para fim da 
exigência de procuração específica para saque de RPVs e 
precatórios 

LEia NA
ÍNTEGRA

OUTUBRO27

 No último dia 26 de outubro, durante sessão ordinária, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, aprovou, por 
unanimidade, o convênio entre a OAB/SE e o Banese Card.
 De acordo com o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, o convênio com o Banese Card é mais uma vantagem que a OAB oferece à advocacia 
sergipana. Na oportunidade, Krauss ressaltou a intermediação feita pela vice-presidente, Ana Lúcia Aguiar, para a concretização do convênio.
 A vice-presidente Ana Lúcia Aguiar revelou que para ela foi uma grande alegria a concretização do convênio efetivado com o Banese Card. 
 Na oportunidade, o diretor de Operações e Produtos do Banese Card, Pedro Rollemberg, fez a apresentação do Cartão Nanquim, produto 
de alto padrão do Banese Card que está sendo ofertado para a advocacia sergipana.
 Segundo ele, o Banese Card Nanquim OAB nacional e internacional é um cartão de alta renda que tem atrelado o Programa Livelo de 
fidelização, que quanto mais for utilizado mais pontos será possível adquirir.
 De acordo com Pedro Rollemberg, um diferencial que o Banese Card trouxe para os advogados é o fato de que ele vai poder fazer a troca 
de pontos Livelo pela anuidade da OAB nos canais Banese Card. 

Conselho Seccional aprova convênio entre OAB e Banese Card 

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/27/oab-se-ingressara-com-medidas-no-cnj-e-cnjf-para-fim-da-exigencia-de-procuracao-especifica-para-saque-de-rpvs-e-precatorios/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/27/conselho-seccional-aprova-convenio-entre-oab-e-banese-card/
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OUTUBRO27

 A Justiça Federal em Sergipe julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pela 
Ordem dos Advogados do Brasil, no Estado, contra a atuação irregular do Grupo Acreditti. A 
empresa estava oferecendo serviços de assessoria jurídica para a redução de financiamento.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, asseverou que é um dos propósitos constantes 
e intransigentes da entidade impedir o exercício ilegal ou irregular da advocacia por empresas, 
associações ou advogados e advogadas que não estejam habilitados para exercer a profissão.
 A ação judicial, movida em 2019 pela entidade sergipana, foi abalizada, sobretudo, no 
artigo 1º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), que preceitua serem privativas do 
advogado ou da advogada as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.
 Além disso, o Provimento nº 66/88 do Conselho Federal da OAB estabelece que também 
são atividades advocatícias o procuratório judicial, o assessoramento jurídico nas transações 
imobiliárias, a elaboração de defesas, a redação de contratos e estatutos de sociedades, etc.
 Em 2019, a matéria sobre o assunto contou com a relatoria do conselheiro seccional, 
Cândido Dortas, que no embasamento de seu voto afirmou ser evidente o prejuízo que a 
continuidade da divulgação de serviços possa trazer para a advocacia e para a sociedade de um 
modo geral.
 Segundo o relator, a manutenção do grupo implicava em dano social pelo exercício da 
atividade privativa de advogado por pessoa não habilitada, violando princípios assegurados 
pela Constituição Federal ao cidadão de acesso à justiça, devido processo legal e ampla defesa.
 Em sua sentença, o juiz federal, Edmilson da Silva Pimenta, julgou procedente a 
pretensão autoral para condenar a Acreditti e determinou a suspensão, no prazo máximo de 24 
horas da divulgação de suas atividades empresariais em qualquer material de mídia ou meio 
eletrônico.
 Edmilson Pimenta estabeleceu ainda a suspensão das atividades do grupo no Estado, 
tendo em vista que não há regularidade no exercício das atividades empresariais. Ficou fixa 
multa diária no valor de R$ 2.000,00 para o caso de descumprimento injustificado da decisão 
judicial.

Justiça Federal em Sergipe julga procedente ação da OAB e 
condena atuação irregular do Grupo Acreditti 

LEia NA
ÍNTEGRA

OUTUBRO27

 O presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal (ANACRIM), James Walker Júnior, esteve no último dia 27 de outubro, na sede 

da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE) para uma visita de cortesia. Na oportunidade, ele foi recebido pelo secretário-geral da 

OAB/SE, Aurélio Belém do Espírito Santo.

 “Honrado pela recepção do secretário-geral Aurélio Belém e acolhimento do presidente Inácio Krauss para conhecer a sede da OAB/SE e 

fiquei absolutamente encantado. Vejo que o trabalho aqui não apenas está sendo muito bem realizado, mas está muito bem conduzido pela atual 

gestão”, salientou.

 Ele disse ainda que ficou orgulhoso e feliz de ter feito a visita e de ter a oportunidade de conhecer um trabalho que realmente dignifica a 

advocacia brasileira.

OAB/SE recebe visita de cortesia do presidente da ANACRIM 

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/27/justica-federal-em-sergipe-julga-procedente-acao-da-oab-e-condena-atuacao-irregular-do-grupo-acreditti
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/27/oab-se-recebe-visita-de-cortesia-do-presidente-da-anacrim
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 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, realizou no último dia 27 de outubro, uma reunião com os candidatos à Prefeitura de 
Aracaju ou seus representantes. O objetivo foi esclarecer as regras da sabatina promovida pela OAB/SE nos dias 3, 4 e 5 de novembro.
 Na oportunidade, também foi realizado o sorteio dos candidatos para a composição do cronograma da sabatina. O encontro foi mediado 
por Jefferson Feitoza, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SE. Segundo ele, a sabatina cumpre, por mais uma eleição, o papel 
democrático da OAB. 
 Estiveram presentes na ocasião Alexis Pedrão, candidato; Saulo Ismerim e Edmilson Júnior, representantes de Danielle Garcia; Jefferson 
Alvarenga, representante de Paulo Márcio; Kesia Marques e Alexandre Wendel, representantes de Georlize Oliveira; Alison Matias, representante de 
Gilvani Santos; e Eloísa Galdino, representante de Márcio Macedo.
 Edvaldo Nogueira, Lúcio Flávio, Juracir Nunes e Almeida Lima não puderam estar presentes à reunião, mas confirmaram presença na 
sabatina. Entre os 11 candidatos, apenas Rodrigo Valadares não confirmou presença.

Eleições 2020: OAB/SE apresenta regras para sabatina com 
candidatos à Prefeitura de Aracaju

LEia NA
ÍNTEGRA

OUTUBRO28

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão Regional de Estância, realizou nos últimos dias 23 e 26 
de outubro, testes rápidos de Covid-19. A iniciativa é resultado de um convênio entre a Regional e a Prefeitura Municipal de Estância, através da 
Secretaria Municipal de Saúde.
 O presidente da Comissão Regional de Estância, Marcos Vinicius Mota Santos Silva, ressaltou a realização dos testes rápidos como de muita 
relevância para esse momento de pandemia. 
 A vice-presidente da Comissão, Renata Aguiar Teles Palomares Oliveira, destacou que a realização dos testes rápidos revela o 
comprometimento da OAB com a classe. 
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, considerou como muito importante a realização dos testes rápidos promovida pela Comissão 
Regional de Estância em parceria com o Município. Segundo ele, a Regional de Estância é a terceira a promover os testes rápidos, anteriormente, a 
ação foi desenvolvida em Itabaiana e Propriá.

Comissão Regional de Estância realiza testes rápidos de Covid-19

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/28/eleicoes-2020-oab-se-apresenta-regras-para-sabatina-com-candidatos-a-prefeitura-de-aracaju/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/28/comissao-regional-de-estancia-realiza-testes-rapidos-de-covid-19
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 Efetivando a representatividade e o lugar de fala, a live promovida no dia 28 de outubro, 
pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, abordou os principais motes atinentes à 
população intersexo e assexual. Entre eles, o conceito dos termos, os estigmas e os desafios.
 Foram ministrantes na live, Walter Mastelaro, assexual e coordenador do Núcleo de 
Saúde e Diversidade da Comissão de Diversidade e Gênero da OAB/SP; Thaís Beto, intersexo e 
presidente da Associação Brasileira Intersexo; e Joel Filho, intersexo e advogado da ABRAI.
 O evento foi transmitido pelo canal da OAB/SE no Youtube e ocorreu em celebração 
ao mês da visibilidade intersexo e assexual. As explanações foram mediadas por Mônica Porto, 
intersexo e presidente da Comissão de Direito LGBTQI+ da OAB/SE.
 Thaís Beto deu início às explanações ressalvando a importância da live, pois fomenta 
o debate de temas invisibilizados. A palestrante explicou o papel da ABRAI, que busca a 
implementação de políticas públicas que protejam bebês intersexo e presta apoio jurídico à 
população “i”. Ela esclareceu ainda o conceito do termo ‘intersexo’. 
 Walter Mastelaro falou sobre os estigmas criados sobre as pessoas assexuais. Mastelaro 
explicou que a ausência de atração sexual acontece ou de maneira baixa ou nunca existe. 
 Em seguida, Joel Filho falou sobre as mudanças no corpo da pessoa intersexo e a 
ausência de educação sobre o assunto. Joel afirmou que só aos 18 anos um médico solicitou 
exames hormonais. 

Com representatividade e lugar de fala, OAB/SE 
debate motes relacionados à população intersexo e 
assexual

LEia NA
ÍNTEGRA

OUTUBRO30

 No último dia 30 de outubro, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), Inácio Krauss, acompanhado do 
conselheiro Max Cardoso Santana Dória e do membro da Comissão de Direito Previdenciário, Ricardo de Melo Silva, esteve reunido com o gerente 
executivo do INSS em Sergipe, Raimundo Brito, e com a chefe da Seção de Atendimento, Ana Cláudia, para discutir soluções para alguns problemas 
que vêm sendo enfrentados pela advocacia sergipana em relação ao atendimento nas Agências da Previdência Social do Estado durante o período 
de pandemia da Covid-19.
 A OAB/SE encaminhou um ofício ao gerente executivo sugerindo o diálogo, o que foi feito por meio da reunião. De acordo com o presidente 
da OAB/SE, o Conselho Federal colocou em pauta na sessão ordinária de setembro, a possibilidade de realização de convênio com o INSS visando a 
criação de um posto de atendimento em cada Seccional.
 Segundo Krauss, seria cabível que pelo menos uma Agência da Previdência Social em Sergipe tivesse, nesse momento de pandemia, um 
guichê com atendimento prioritário à advocacia. 
 O gerente executivo do INSS, Raimundo Brito, afirmou que é favorável ao diálogo e ao encontro de uma solução. 

OAB/SE participa de reunião no INSS para discutir o 
atendimento dos advogados nas agências da autarquia

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/28/com-representatividade-e-lugar-de-fala-oab-se-debate-motes-relacionados-a-populacao-intersexo-e-assexual
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/10/30/oab-se-participa-de-reuniao-no-inss-para-discutir-o-atendimento-dos-advogados-nas-agencias-da-autarquia/
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