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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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INFORMATIVO ESPECIAL ATUAÇÃO DA oAB/SE3

 No início do mês, a OAB/SE encaminhou ofícios para a Polícia Militar, a Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial do 
Ministério Público Estadual e a Secretaria de Segurança Pública do Estado, exigindo rigorosa apuração sobre abordagem abusiva sofrida por 
advogado. 

 No dia 1º de novembro, o advogado, Antônio Correia, foi abordado em seu veículo pela Polícia Militar de forma abusiva. O veículo 
estava sendo conduzido pelo seu filho, Raimundo Felix Correia Matos, estudante de Direito, que apresentou a habilitação e o documento do 
carro. 

 O sargento que comandava a guarnição exigiu que todos no veículo descessem do automóvel e fossem revistados. Segundo Antônio, 
foi uma ostensiva e vexatória busca pessoal e no veículo. “Fomos obrigados a ir à calçada, com as mãos na cabeça, e sofremos baculejo por 10 
minutos”.

 Após o ocorrido, a OAB/SE foi acionada pelo advogado através do presidente, Inácio Krauss; do secretário-geral, Aurélio Belém; e do 
presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas, Joaby Ferreira. Nos ofícios, a OAB requereu rigorosa apuração dos fatos e punição dos 
responsáveis.

 No dia das eleições municipais, a Seccional realizou um plantão para a defesa das prerrogativas de advogados e advogadas no pleito 
eleitoral. Em caso de violação das garantias, a advocacia sergipana pôde entrar em contato com a entidade através do telefone (79) 3301-9115. 

 As denúncias foram encaminhadas aos representantes responsáveis para a tomada de medidas cabíveis. A Ordem atuou não só em 
Aracaju, mas também em todo o Estado, através das Comissões Regionais de Itabaiana, Estância, Nossa Senhora da Glória, Propriá e Lagarto.

OAB/SE cobra apuração rigorosa sobre abordagem sofrida 
por advogado

No pleito eleitoral, OAB/SE realiza plantão para defesa das 
prerrogativas da advocacia nas eleições

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

Editorial   Em defesa da advocacia 

03

12

Novembro

Novembro

https://www.nenoticias.com.br/oab-se-cobra-apuracao-rigorosa-sobre-abordagem-sofrida-por-advogado/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/12/no-domingo-15-oab-se-realizara-plantao-para-defesa-das-prerrogativas-da-advocacia-nas-eleicoes/
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 Mais uma sala da advocacia foi entregue para a advocacia que milita no interior do Estado. No dia 3, foi a classe da Região Centro-
Sul que recebeu o novo ambiente que servirá para dar suporte ao exercício profissional na sede da 8ª Vara da Justiça Federal, localizada em 
Lagarto. 

 A solenidade de inauguração contou com a presença do presidente da OAB/SE, Inácio Krauss; de outros membros da Diretoria; do 
presidente da Comissão Regional de Lagarto, Alex Sandro Nascimento; e do diretor da Subseção Judiciária de Lagarto, juiz federal Jailsom de 
Sousa.

 “Estivemos aqui há três anos e à época se cogitava fechar a Justiça Federal. Em uma somação de forças entre a Justiça Federal e a 
OAB foi demonstrada a necessidade de a Justiça Federal permanecer aqui na cidade. Esta inauguração hoje é um sonho que se concretiza”, 
disse Inácio.

 O presidente em exercício da Comissão Regional considerou a inauguração grande avanço para a advocacia de todo o interior 
sergipano. “Essa é mais uma Sala da Advocacia da Regional de Lagarto. Temos uma sala em Riachão do Dantas, em Poço Verde e em Tobias 
Barreto”, citou.

 Segundo a análise do Conselho Seccional da OAB, o Tribunal de Justiça do Estado extrapolou o seu poder normativo em alguns 
dispositivos da Resolução nº 11/2020, que dispõe sobre cadastro de pessoas jurídicas para fins de recebimento de citações e intimações 
eletrônicas.

 Em ofício, a OAB havia solicitado a alteração da segunda parte do §5º do art. 3º e do §2º do artigo 4º da Resolução nº 11/2020. O TJSE 
atendeu à solicitação da OAB e determinou o encaminhamento de minuta de resolução que revogasse o §5º do art. 3º da Resolução.

 O §5º do art. 3º previa a renúncia à intimação de advogados vinculados a processos da pessoa jurídica, mesmo que tenha sido solicitada 
intimação em nome de pessoa específica. A OAB/SE argumentou no ofício que a condicionante não está prevista na Lei nº 11.419/06, nem no 
CPC.

 Quanto ao §2º do artigo 4º, a Presidência do TJ entendeu por não acolher o entendimento da Ordem. “Mas as questões serão 
submetidas ainda ao Pleno do TJ/SE e dedicaremos esforços para fazer valer na íntegra o entendimento do Conselho”, ressaltou a Presidência.

Conquista para classe da Região Centro-Sul: OAB/SE 
inaugura Sala da Advocacia em Lagarto

OAB/SE afirma que TJ/SE extrapolou poder normativo e 
Tribunal revoga parágrafo da Resolução nº 11/2020

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

Editorial   Vitórias para a classe

03

06

Novembro

Novembro

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/03/oab-se-inaugura-sala-da-advocacia-em-lagarto/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/06/tjse-atende-solicitacao-da-oab-se-e-revoga-o-paragrafo-5o-do-art-3o-da-resolucao-no-11-2020/ 
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INFORMATIVO ESPECIAL ATUAÇÃO DA oAB/SE5

 O TRT/20 atendeu ao pleito feito pela OAB/SE e pela ASSAT e expediu a Recomendação CR N° 5/2020, direcionada aos magistrados de 
Primeiro Grau para que determinem as Secretarias das Varas do Trabalho que criem, além das salas de videoconferência por processo, uma 
sala de pré-cadastramento dos jurisdicionados e advogados que participarão das audiências.

 A Recomendação assinada pela desembargadora presidente do TRT/20, Vilma Leite Machado Amorim, diz no § 1º do Art. 1º, que a sala 
de pré-cadastramento exibirá a pauta e as situações das audiências. Já no § 2º afirma que compete ao secretário de audiências informar no 
e-mail convite aos participantes das audiências o link da sala de pré-cadastramento.

 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, esteve reunido por videoconferência com a presidente do TRT/20, desembargadora Vilma 
Amorim, juntamente com o presidente da Comissão de Direitos Sociais e Segurança do Trabalho, Clodoaldo Andrade Junior, e o presidente da 
ASSAT, Marcos D’Ávila Melo Fernandes, no último mês de setembro, para discutir este assunto.

 No dia 30, o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Robson Barros, conheceram a sala 
de espera para a advocacia no COMPAJAF. Agora, além da celeridade alcançada no acesso da advocacia aos internos, os advogados passam 
a aguardar em um local reservado e climatizado para atender seus clientes.

 Segundo Inácio existia uma reclamação antiga na OAB por parte da advocacia da demora e forma que tinham que aguardar no 
COMPAJAF o atendimento para falar com os presos. “A entrega dessa sala de espera é um avanço que dignifica a advocacia”, considerou.

 “Agradecemos ao secretário da SEJUC, Cristiano Barreto Guimarães, ao diretor do Departamento do Sistema Prisional (DESIPE), 
Agenildo Machado de Freitas Júnior, e ao diretor do Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho, Sidney de Jesus Oliveira, por sempre 
manterem o diálogo e o respeito entre as instituições”, ressaltou o presidente da OAB/SE.

TRT atende pleito conjunto feito pela OAB/SE e ASSAT

COMPAJAF entrega sala de espera para advocacia

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

26

30

Novembro

Novembro

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/26/trt-atende-pleito-conjunto-feito-pela-oab-se-e-assat/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/30/compajaf-entrega-sala-de-espera-para-advocacia/ 
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 Nos dias 3, 4 e 5 de novembro, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, promoveu a sabatina com os candidatos à Prefeitura 
de Aracaju. A ação deu a oportunidade democrática de os concorrentes apresentarem propostas e responderem perguntas das comissões da 
OAB.

 No primeiro dia da sabatina, participaram Georlize Oliveira, Márcio Macedo, Paulo Márcio e Lúcio Flávio. No segundo, Almeida Lima, 
Danielle Garcia e Gilvani Santos. No último dia do evento participaram os candidatos Alexis Pedrão, Edvaldo Nogueira e Juracir Nunes.

 “A sabatina foi uma das ações promovidas através da Comissão com o total apoio da Diretoria. Ficamos felizes em receber os 
candidatos para que passassem suas ideias para que a sociedade acompanhasse”, abalizou o presidente da Comissão de Direitos Eleitoral, 
Jefferson Feitoza.

 “Foram 3 dias de sabatina com os concorrentes à prefeitura. A iniciativa buscou, sobretudo, fomentar na sociedade o estudo de seus 
candidatos. O voto é o mais importante instrumento que o povo tem para promover mudanças”, considerou o presidente da OAB, Inácio 
Krauss

Nos dias 3, 4 e 5, OAB/SE realiza sabatina com candidatos à 
Prefeitura de Aracaju

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

Editorial   Sociedade

04 Novembro

1º DIA

2º DIA

3º DIA

 No dia 4 de novembro, a OAB/SE manifestou solidariedade à vítima, Mariana Ferrer, e repulsa à conduta discriminatória, humilhante 
e abusiva perpetrada contra ela durante audiência em uma ação penal em que se apurava o crime de estupro, em juízo do Estado de Santa 
Catarina.

 Em nota, a OAB/SE, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, asseverou que foi constatado comportamento ofensivo 
e cruel do advogado do réu, não coibido por autoridades, demonstrando a omissão dos representantes do Poder Judiciário e do Ministério 
Público.

 “Atitudes abusivas durante a audiência não podem ser toleradas, sob pena de reduzir mais o acesso da mulher à justiça. Se o que 
chega à justiça, em matéria de violência sexual, é apenas a ponta do iceberg, a mensagem desse fato foi: ‘denunciar para ser tratada assim?’”, 
diz a nota.

 A entidade defendeu que é urgente reagir com vigor a essa atitude na qual macular a vítima é naturalizado e tolerado. “Não podemos 
mais fugir deste tema da litigância abusiva. Devemos, todas e todos da área jurídica, reavaliar nossas posturas nas audiências”, afirmou em 
nota. 

Em nota pública, Seccional manifesta solidariedade à vítima 
Mariana Ferrer 

LEia NA
ÍNTEGRA

04 Novembro

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/04/eleicoes-2020-oab-se-realiza-primeiro-dia-de-sabatina-com-candidatos-a-prefeitura-de-aracaju/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/05/eleicoes-2020-candidatos-a-prefeitura-de-aracaju-falam-das-propostas-de-governo-durante-segundo-dia-de-sabatina/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/07/eleicoes-2020-em-sabatina-com-candidatos-presidente-da-oab-se-conclama-sociedade-para-voto-consciente/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/04/nota-publica-28/
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INFORMATIVO ESPECIAL ATUAÇÃO DA oAB/SE7

 O webnário realizado no dia 19 deste mês pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, através da Comissão de Infância, 
Adolescência e Juventude, abordou questões relativas ao procedimento de aborto decorrente de violência sexual contra crianças e 
adolescentes.

 Foram ministrantes Graziela Cristina, coordenadora do FCNCT; Glícia Salmeron, presidente da Comissão Nacional de Defesa dos 
Direitos da Criança do Adolescente; Maria Luiza Moura, mestra em psicologia; e Martha Dias, procuradora regional dos direitos do cidadão em 
Sergipe.

 O evento contou com a abertura solene da vice-presidente da Comissão, Arlene Batista Cunha, que relembrou como dever da família, 
da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar a efetivação, garantia e proteção integral dos direitos da criança e do adolescente.

 “Recentemente, muitos brasileiros acompanharam atônitos o difícil percurso de uma criança vítima de estupro em busca da efetivação 
de seu direito ao aborto legal. Embora amparada pela legislação, a criança precisou de autorização para ter acesso ao procedimento”, disse.

Webnário aborda temas relativos ao aborto decorrente de 
violência sexual contra crianças e adolescentes

LEia NA
ÍNTEGRA

20 Novembro

 A OAB Nacional emitiu, no dia 20 de novembro, uma nota oficial lamentando profundamente a morte de João Alberto Silveira Freitas, 
ocorrida no dia 19, em Porto Alegre. Ele foi espancado até a morte, com causa provável a asfixia, por dois seguranças de um estabelecimento.

 “A sociedade brasileira assistiu as cenas apresentadas pela imprensa do espancamento até a morte, com causa provável a asfixia, de 
um cidadão negro, por 2 seguranças de um estabelecimento comercial, com requintes de raiva e crueldade”, diz a OAB na nota oficial.

 “Essas cenas revoltantes, que lembram o que ocorreu com George Floyd nos Estados Unidos, e que acabou desencadeando uma 
onda de protestos em todos os cantos do mundo, marcaram de forma ainda mais relevante esse dia 20 de novembro, Dia da Consciência 
Negra”, afirma.

 “A conscientização para combater o racismo estrutural é tarefa complexa e fundamental, e terá sempre a OAB como uma das 
principais entidades a cobrar ações efetivas, que possam descortinar um futuro melhor para toda a sociedade brasileira no combate dessa 
chaga”.

OAB emite nota oficial sobre morte do negro morte brutal 
de João Alberto Silveira Freitas

LEia NA
ÍNTEGRA

20 Novembro

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/20/webnario-aborda-temas-relativos-ao-aborto-decorrente-de-violencia-sexual-contra-criancas-e-adolescentes/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/20/nota-oficial-a-morte-do-negro-beto-indignacao-e-revolta/
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 No dia 23 de novembro, a OAB/SE participou da assinatura do Termo de Cooperação e Plano Estadual do Programa Fazendo Justiça. 
Trata-se de um pacto entre o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de Sergipe, trazendo ao Estado a implantação do Programa.

 O evento contou com a presença do secretário-geral da OAB, Aurélio Belém, que representou o presidente da Seccional, Inácio Krauss, 
e do presidente da Comissão de Direitos Humanos, José Robson Santos de Barros, que prestigiou a solenidade de assinatura das iniciativas.

 Segundo Aurélio Belém, o programa é um importante programa para a humanização da execução penal e do sistema socioeducativo. 
“Inclusive traz implantação de melhorias no atendimento e acolhimento do egresso do sistema penal e aceleração dos procedimentos”.

 Robson Barros considerou a iniciativa como um grande passo para o Estado. “A implantação da medida segue o cronograma do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e vem na busca de implementação da garantia dos direitos fundamentais do 
egresso”, disse.

OAB/SE participa de solenidade de assinatura do Termo de 
Cooperação e Plano Estadual do Programa Fazendo Justiça

LEia NA
ÍNTEGRA

23 Novembro

 Em 25 de novembro, Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, a Seccional defendeu que ações pelo fim da violência 
de gênero não podem ser apenas pontuais. A OAB relembrou a necessidade de sensibilização diária e trabalho contínuo pelo fim dessa chaga.

 “É necessário um trabalho contínuo, em uma educação e sensibilização continuada de todos que trabalham direta ou indiretamente 
com a violência de gênero, nos sistemas de segurança, saúde, etc”, diz a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Adélia 
Pessoa.

 Adélia ponderou que é necessária a desconstrução dos padrões machistas que ainda imperam na sociedade e que são os pilares 
da violência contra a mulher. “Continuemos a luta incessante pelo fim da violência de gênero. Não se pode parar, a não ser para retomar o 
fôlego”, afirmou.

OAB/SE defende que ações pelo fim da violência contra 
mulher não podem ser apenas pontuais

LEia NA
ÍNTEGRA

25 Novembro

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/23/oab-se-participa-de-solenidade-de-assinatura-do-termo-de-cooperacao-e-plano-estadual-do-programa-fazendo-justica/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/25/oab-se-defende-que-acoes-pelo-fim-da-violencia-contra-mulher-nao-podem-ser-apenas-pontuais/
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INFORMATIVO ESPECIAL ATUAÇÃO DA oAB/SE9

 No dia 3 de novembro, a Seccional Sergipe, através de seu presidente, Inácio Krauss, participou da audiência pública que fez parte da 
abertura do Mês da Consciência Negra no sistema OAB. O evento virtual foi uma realização Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

 Na audiência, foi realizado o lançamento da Campanha Nacional de Combate ao Racismo. Para Inácio Krauss, trazer à pauta a 
discussão da constitucionalidade do sistema de cotas no sistema OAB é imprescindível. “Temos que trabalhar para reduzir cada vez mais as 
desigualdades”.

 A presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade, Silvia Cerqueira, disse ser um momento singular, que vem sendo 
construído desde a instalação da Comissão.  “Já estamos começando a colher primeiros frutos daquilo que nós precisávamos dar visibilidade 
na OAB”.

 O membro honorário vitalício do Conselho Federal, Cezar Britto, citou que não importa ainda a chegada, o importante é caminhar. 
“Não se chega sem a capacidade de remover pedras e rochas, rochas como a que nós enfrentamos no racismo estrutural que existe no país”.

OAB/SE e Mês da Consciência Negra

LEia NA
ÍNTEGRA

Editorial   Novembro preto

03 Novembro

 No dia 27, a OAB/SE, por meio da Comissão da Infância Adolescência e Juventude, realizou a solenidade de premiação do V Concurso 
Cultural de Desenho, Pintura e Poesia. Nesta edição, o tema do Concurso foi “Direitos de crianças, adolescentes e jovens em tempos de 
Pandemia”.

 O concurso teve como objetivo o estímulo ao protagonismo juvenil, tendo em vista que o direito à participação de crianças e 
adolescentes é um dos quatro grandes princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

 Das 73 inscrições contabilizadas no V Concurso Cultural de Desenho, Pintura e Poesia, 23 crianças e adolescentes foram selecionados, 
sendo 15 na modalidade Desenho e Pintura e oito na modalidade Poesia.

OAB/SE realiza solenidade de premiação do V Concurso 
Cultural de Desenho, Pintura e Poesia

LEia NA
ÍNTEGRA

30 Novembro

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/30/oab-se-realiza-solenidade-de-premiacao-do-v-concurso-cultural-de-desenho-pintura-e-poesia/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/03/oab-se-participa-da-audiencia-publica-abertura-do-mes-da-consciencia-negra-novembro-negro-no-sistema-oab/ 
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 No dia 18, foi realizado no plenário da OAB/SE o I Workshop da Comissão de Igualdade Racial. O evento, que integrou a programação 
do Dia da Consciência Negra, comemorado na sexta-feira, 20 de novembro, abordou motes como racismo institucional e pretos em locais 
de poder.

 O evento foi aberto pelo presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, e pela presidente da Comissão de Igualdade Racial, Monalisa 
Dijean. Além das explanações, aconteceram apresentações culturais: oficina de turbantes, capoeira, exposição de quadros e oficina de 
maquiagem. 

 Monalisa Dijean pontuou que cada um tem a sua luta individual. “Só nós sabemos as nossas lutas diárias, nos fóruns, nos presídios; 
só nós sabemos como e de que forma devemos nos portar, que é bem diferente da raça branca. Só nós sabemos as nossas dores”, disse.

 Foram ministrantes no workshop Kleidson Nascimento, que falou sobre negros nos espaços de poder; Lucileide Ribeiro, que 
abordou racismo institucional no campo da educação; e Iva Sônia, que pontuou aspectos sobre religiosidade e negros em ambientes de 
poder.

I Workshop da Comissão de Igualdade Racial da OAB/SE é 
realizado com sucesso

LEia NA
ÍNTEGRA

19 Novembro

 A Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Comissão Regional 
de Lagarto, promoveu, nos dias 9 e 10, testes rápidos de Covid-19. A ação 
já foi realizada em Itabaiana, Propriá e Estância. A ação é resultado de um 
convênio firmado entre a Regional e a Prefeitura de Lagarto.

 Na ocasião, o presidente da Comissão Regional de Lagarto, Alex 
Sandro Nascimento, ponderou a medida como uma iniciativa de muita 
importância não só para a classe, mas também para a sociedade. “É uma 
ação que reflete diretamente na população, pois busca a prevenção”.

 “Essa iniciativa é uma forma da OAB estar cada vez mais presente na 
vida da advocacia, tanto da capital quanto do interior. É uma busca de fazer 
o máximo possível para toda a classe“, completou Alex Sandro. Segundo ele, 
7 advogados foram testados positivos para Covid-19.

 Para a advogada, Viviane Domingos, a iniciativa da Ordem 
representa um sentimento altruísta ante à luta diária dos militantes da 
advocacia. “Visto que permanecemos na linha de frente do nosso trabalho, 
defendendo os direitos da sociedade, expondo-nos muitas vezes ao perigo”.

Advocacia da Região Centro-Sul de Sergipe conta com 
testes rápidos de Covid-19

LEia NA
ÍNTEGRA

Editorial   Saúde

11 Novembro

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/19/i-workshop-da-comissao-de-igualdade-racial-da-oab-se-e-realizado-com-sucesso/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/11/advocacia-da-regiao-centro-sul-de-sergipe-conta-com-testes-rapidos-de-covid-19/
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INFORMATIVO ESPECIAL ATUAÇÃO DA oAB/SE11

 O TRT/20 informou alterações em procedimentos das sessões virtuais. O requerimento de sustentação oral continuará sendo 
feito pelo Portal do Advogado ou, excepcionalmente, pelos e-mails: sustentacaoturma1@trt20.jus.br, sustentacaoturma2@trt20.jus.br e 
sustentacaopleno@trt20.jus.br. As inscrições poderão ser feitas a partir da publicação da pauta virtual no Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho até as 9 horas do primeiro dia útil anterior ao do início da sessão virtual.

 O Tribunal Regional Federal da 5ª Região informa 
que aderiu por meio da Resolução Pleno Nº 13, de 17 de 
novembro de 2020, ao Juízo 100% Digital, conforme o disposto 
na Resolução nº 345 de 9 de outubro deste ano, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). Segundo a Resolução, o “Juízo 100% 
Digital” será adotado no âmbito de todas as varas federais 
da 5ª Região cujo interesse tenha sido manifestado, até 4 
de dezembro de 2020, pelo respectivo titular, não havendo 
modificação das competências territoriais ou funcionais de 
referidas unidades.

TRT/20 informa alterações em procedimentos das Sessões 
Virtuais das Turmas e do Pleno

TRF 5ª Região adere ao Juízo 100% Digital, mas escolha é 
facultativa
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https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/30/trt20-informa-alteracoes-em-procedimentos-das-sessoes-virtuais-das-turmas-e-do-pleno/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/11/26/trf-5a-regiao-adere-ao-juizo-100-digital-mas-escolha-e-facultativa/ 
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