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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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 A noite de 14 de dezembro de 2020 foi de homenagens pela passagem dos 85 anos de fundação da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Sergipe (OAB/SE). Uma Sessão Solene foi realizada de forma híbrida (presencial e através de videoconferência, com transmissão 
pelo YouTube da OAB/SE) no Palácio da Cidadania, onde funciona a sede da Seccional. O evento contou com a participação da Diretoria, 
de representante da OAB Nacional, de presidentes de Seccionais de outros Estados do país, de conselheiros seccionais e federais, de ex-
presidentes, de inúmeras autoridades e representantes de órgãos e associações do Poder Judiciário, de advogados, funcionários e da 
sociedade em geral.

 Os 85 anos da OAB/SE foram celebrados no dia 11 de maio de 2020, mas por causa da pandemia do novo Coronavírus a comemoração 
foi adiada e realizada neste mês de dezembro para homenagear a todos que contribuíram com a instituição nessas oito décadas e meia de 
existência. “Essa é uma comemoração por todos aqueles que construíram e fizeram a história de lutas da OAB tanto para a advocacia como 
também para a sociedade”, salientou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Sergipe.

 Em seu discurso, Inácio Krauss destacou a importância dessa história. “Fundada em 11 de maio de 1935 – e mantida pelo braço forte 
daqueles poucos advogados e advogadas que a integravam à época –, a OAB/Sergipe conquistou ainda nos seus primórdios o respeito e a 
admiração da sociedade civil por ser uma instituição destemida e intransigente na defesa de temas do interesse público, em especial das 
pessoas desvalidas e esquecidas, sem, no entanto, jamais abdicar da missão precípua de zelar pela advocacia e de proteger a classe. Uma 
história construída por muitas mãos habilidosas, de dirigentes e de dedicados servidores da instituição”.

 O crescimento do número de advogados e advogadas no Estado, a força, a independência, a valorização dos jovens e a paridade 
presentes na Seccional sergipana foram também abordados no discurso do presidente. “Somos atualmente cerca de 13 mil profissionais 
inscritos na OAB/Sergipe, com mais de 55% desse total sendo constituído pela jovem advocacia. A força da nossa instituição reside no somatório 
voluntário desse contingente de homens e mulheres que garantimos a perenidade desta Seccional. Cabe-nos preservar e fomentar o legado 
de dignidade e independência que faz da OAB/Sergipe uma entidade de vanguarda. Não ocorre à toa que a paridade de gêneros na direção 
desta Casa segue inédita em termos nacionais, não obstante existir entre nós desde 2016. Da mesma forma, poucas são as Seccionais da OAB 
onde jovens advogados e advogadas detêm cargos de comando”, enfatizou.

 O presidente falou ainda do patrimônio relevante construído pela OAB/SE ao longo das suas oito décadas e meia, por meio da aplicação 
de recursos próprios e exclusivos da advocacia.

 “A OAB/Sergipe foi desde os primórdios – e prossegue sendo – uma construção coletiva. Vem deste conjunto, por meio de recursos 
próprios e exclusivos da advocacia, um patrimônio de relevo que inclui duas sedes em Aracaju e mais duas no interior, em Lagarto e Itabaiana. 
A sede administrativa da capital, aliás, é um cartão-postal da cidade. Tombada pelo Patrimônio Histórico e Cultural em 1989 como “um dos 
mais significativos monumentos da arquitetura sergipana”, a edificação de 1920 passou recentemente por um novo processo de restauro, 
como parte das comemorações dos 85 anos de fundação da Seccional sergipana”.

 Inácio também destacou as recentes intervenções realizadas na sede da instituição. “O Palácio da Cidadania, como ficou popularmente 
conhecido, recebeu intervenções que devolveram aos espaços internos a luminosidade de outrora e tornam mais fluida a interação dos 
visitantes com a história da instituição e do casarão que a abriga. Hoje a sede da OAB/Sergipe é local de estudos para acadêmicos de várias 
áreas e de contemplação dos turistas”, pontuou.

 Ao concluir o discurso, Krauss lembrou da essência de ser advogado, advogada. “Encerro lembrando que a essência da advocacia e 
da própria existência da OAB é lutar, é estar sempre em constante transformação, na vanguarda das ideias, com criatividade, perseverança 
e coragem. O Ano-novo traz a esperança de tempos melhores. O mundo passa por mudanças que afetam a humanidade como um todo, no 
entanto, continuaremos advogados e advogadas sempre dispostos a defender a sociedade. O futuro será promissor, e isso só dependerá de 
nós”, afirmou.

Última Sessão Ordinária do Conselho de 2020 homenageia 85 
anos de fundação da OAB/SE

15 Dezembro

85 anos de fundação da OAB/SE

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/15/ultima-sessao-ordinaria-do-conselho-de-2020-homenageia-85-anos-de-fundacao-da-oab-se/
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 Na Sessão Solene, os discursos de três integrantes da Ordem marcaram o evento.  As falas do ex-presidente do CFOAB, Cezar Britto, 
da vice-presidente da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar, e do secretário-geral do CFOAB, José Alberto Simonetti, emocionaram os participantes do 
evento.
 Cezar Britto destacou o orgulho de participar da instituição. “Tenho muito orgulho de ter participado e ainda estar participando da 
OAB, mas tenho a consciência clara que essa história que estamos festejando hoje tem um somatório de todos que passaram por esta casa”, 
disse.
 Ana Lúcia Aguiar ressaltou a contribuição dada pela Seccional ao Estado e ao país. “Embora Sergipe seja um Estado que podemos 
chamar de pequeno em sua extensão territorial, mas é gigante na sua atuação. E a OAB/SE com a sua voz em muito contribuiu e ainda 
contribui”.
 José Alberto Simonetti saudou a OAB/SE pela celebração dos 85 anos. “Celebramos 85 anos da OAB/SE, uma comemoração que 
representa um agradecimento para toda a história jurídica desse Estado. Estado que remete a um dos maiores pensadores jurídico: Tobias 
Barreto”. 

 Durante a cerimônia de celebração dos 85 anos da Seccional, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Henri 
Clay Andrade, foi homenageado através do ato de aposição de sua foto na galeria de ex-dirigentes da OAB/SE, em prestígio à sua atuação.
 Agora, Henri Clay possui duas fotos na galeria de ex-presidentes. Uma, referente aos anos de 2004 a 2006 e 2007 a 2009; outra, relativa 
ao triênio 2016-2018. Na avaliação do presidente da Seccional, Inácio Krauss, a atuação memorável do ex-dirigente está para muito além da 
galeria.
 “O que permanece são as ações realizadas em prol da advocacia e da sociedade de Sergipe. A aposição da foto registra sua passagem, 
mas suas trajetória e conduta ainda são vivenciadas no dia a dia de todos nós. São frutos que, com certeza, florescem até hoje”, pontuou 
Inácio.
 No ato, o secretário-geral da OAB/SE, Aurélio Belém, proferiu um discurso de homenagem ao ex-presidente. Aurélio relembrou sua 
trajetória. “É uma emoção poder falar da brilhante trajetória do amigo, professor e presidente. Reservo muita gratidão ao homenageado”. 
 Em sua fala, Henri Clay relembrou as obras materiais e imateriais de sua gestão, enaltecendo a honra de ter deixado conquistas 
importantes para a advocacia e a sociedade. “Tenho a honra de termos sido vanguardas com a primeira composição paritária do Conselho 
Seccional”.

Discursos proferidos na Sessão Solene dos 85 anos de 
fundação da OAB/SE destacam importância da atuação 
destemida da Seccional

Na celebração de seus 85 anos, OAB/SE apõe fotografia de 
Henri Clay Andrade na galeria de ex-presidentes

16

16

Dezembro

Dezembro

LEIA NA
ÍNTEGRA

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/16/discursos-proferidos-na-sessao-solene-dos-85-anos-de-fundacao-da-oab-se-destacam-importancia-da-atuacao-destemida-da-seccional/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/16/na-celebracao-de-seus-85-anos-oab-se-apoe-fotografia-de-henri-clay-andrade-na-galeria-de-ex-presidentes/
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 No dia 14 de dezembro, a cerimônia de comemoração dos 85 anos de fundação da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, foi 
marcada pela presença de autoridades de diversos locais do Brasil. A solenidade ocorreu de forma híbrida, com participação presencial e 
virtual.
 Dentre elas, o secretário-geral do CFOAB, José Alberto Simonetti; o ex-presidente do CFOAB, Cezar Britto; o presidente da OAB/AL, 
Nivaldo Barbosa; o presidente da OAB/ES, José Carlos Rizk; o presidente da OAB/RN, Aldo Medeiros; o presidente da OAB/SC, Rafael de Assis; 
etc.
 Além de membros de comissões, conselheiros federais e seccionais, também participaram da cerimônia o presidente da OAB/PA, 
Alberto Albuquerque; o presidente da OAB/RS, Ricardo Breiar; o presidente da Comissão de Resgate ao Memorial da OAB/SE, Rivaldávio Lima; 
etc.
 Na oportunidade, foram homenageados homens e mulheres que contribuíram para a história da OAB. Dentre eles, o ex-presidente 
da OAB/SE, Clóvis Barbosa, que enalteceu a atuação da entidade, rotulando-a “como uma instituição que é a voz do cidadão que não possui 
voz”.

Cerimônia de celebração dos 85 anos da OAB/SE é marcada 
por presença de autoridades de todo Brasil

16 Dezembro

 Durante a solenidade comemorativa pelos 85 anos de fundação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe (OAB/SE) foi 
realizada no Plenário do Palácio da Cidadania, o descerramento da Placa comemorativa ao Dia Estadual das Prerrogativas.
 O Projeto de Lei Ordinária nº 189/2019, que instituiu e incluiu no calendário oficial de datas e eventos o Dia Estadual em Defesa das 
Prerrogativas da Advocacia, celebrado em 11 de agosto, é de autoria do deputado estadual Iran Barbosa e foi sancionado pelo Governo do 
Estado.
 Iran Barbosa, presente na solenidade, destacou os 85 anos da OAB/SE. “Essa casa é depositária das expectativas de cidadania, das 
expectativas de democracia, das expectativas de direitos humanos e das expectativas de todos aqueles que esperam o alcance da justiça”, 
disse.
 O presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas da OAB/SE, Joaby Gomes, salientou que a OAB, em especial a Seccional 
do Estado de Sergipe, da qual muito se orgulha, vem travando uma luta incessante em prol da Defesa das Prerrogativas e Valorização da 
Advocacia.

Placa comemorativa ao Dia Estadual das Prerrogativas é 
descerrada durante Sessão Solene na OAB/SE 

17 Dezembro

LEIA NA
ÍNTEGRA

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/16/41027/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/17/placa-comemorativa-ao-dia-estadual-das-prerrogativas-e-descerrada-durante-sessao-solene-na-oab-se/
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 A noite de comemoração dos 85 anos da OAB Sergipe também foi marcada pelo lançamento do selo personalizado em homenagem 
a data. O selo comemorativo dos 85 anos da Seccional destaca a imagem da sua sede histórica e foi emitido pelos Correios.
 O ato de obliteração foi conduzido pelo gerente operacional dos Correios em Sergipe, Edivaldo Alves, que representou o superintendente 
Israel Bispo dos Santos no evento. O selo foi carimbado, pela Diretoria da OAB/SE e pelo secretário-geral da OAB, José Alberto Simonetti.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, destacou que o selo eterniza 85 anos da instituição que sempre esteve à frente das lutas pelos 
interesses da advocacia e da sociedade. O gerente dos Correios disse que para os Correios é gratificante fazer parte de um momento tão 
importante.
 Além do lançamento do selo, o evento contou com o descerramento da placa de entrega da nova restauração da sede, além de 
homenagens a ex-presidentes da OAB, autoridades e parceiros, que foram agraciados com medalhas de reconhecimento pela defesa da 
cidadania.

Selo personalizado marca 85 anos da OAB Sergipe

17 Dezembro

 No dia 16 de dezembro, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, homenageou o diretor de arte da 
Seccional, Giordano Macena, pela criação do selo e da medalha que eternizam o aniversário de 85 anos da entidade.
 “Nosso selo está sendo elogiado a nível nacional e pessoas estão procurando os Correios para adquiri-lo. Essa é uma homenagem 
singela a um colaborador que tão bem eternizou os 85 anos de uma história de luta em favor da democracia, da classe e da sociedade”, disse 
Inácio.
 Os selos percorrerão todo o território nacional por tempo indeterminado, passando a compor o acervo dos selos brasileiros. Foram 
impressos em Brasília, com o papel da Casa da Moeda no Brasil. Ao todo, foram confeccionados 600 selos personalizados para os 85 anos da 
entidade.
 “O selo destaca a imagem da sede da OAB/SE, um prédio histórico que passou a ser chamado de Palácio da Cidadania e virou ícone de 
lutas em favor da advocacia e da sociedade sergipana. Portanto, nada mais justo, destacarmos nossa bela e histórica sede”, afirmou o diretor 
de arte.

OAB/SE homenageia diretor de arte por criação de selo e 
medalha que eternizam aniversário de 85 anos da Seccional

17 Dezembro

LEIA NA
ÍNTEGRA

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/17/selo-personalizado-marca-85-anos-da-oab-sergipe/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/17/oab-se-homenageia-diretor-de-arte-por-criacao-de-selo-e-medalha-que-eternizam-aniversario-de-85-anos-da-seccional/
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 Em 1º de dezembro, o Colégio de Presidentes das Seccionais da OAB encaminhou o apoio às propostas de reforma do sistema eleitoral 
da Ordem com o objetivo de garantir, entre outras coisas, a política de cotas para negros (pretos e pardos) nas eleições da entidade de 2021. 
 A OAB/SE, esteve representada na reunião pelo presidente, Inácio Krauss, que acompanhou a favor da proposta encampada pela 
presidente da Comissão Nacional da Igualdade Racial. Ainda em dezembro, a política de cotas para pretos e pardos foi aprovada pelo CFOAB.
 De acordo com Inácio, a aprovação da proposta da política de cotas raciais representa grande avanço para a Ordem. Segundo Krauss, 
através da Comissão de Igualdade Racial a OAB/SE vem realizando desde diversos eventos para o debate de temas relacionados a questão 
racial.
 A presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB/SE, Monalisa Dijean, ressaltou a relevância da aprovação da proposta pelo 
Colégio de Presidentes da OAB. “É com grande alegria que recebo a notícia da aprovação. Não tenho dúvidas de que novas vitórias virão”. 

Aprovada proposta de política de cotas raciais para as 
eleições da entidade

03 Dezembro

VITÓRIAS PARA ADVOCACIA

 Após tratativas da OAB/SE, o Banco do Brasil (BB) adotou a opção de realização de TED de não correntistas, quando o crédito for 
oriundo de depósitos judiciais para pagamento em espécie, no caixa. O Banco permitia anteriormente apenas a opção para correntistas do BB
Agora, a advocacia poderá transferir o valor para outras contas – mesmo sem possuir conta no Banco do Brasil. A mudança já havia sido 
solicitada pela OAB/SE em tratativas e reuniões realizadas entre o Banco, a Ordem e o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região.
 À época, o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, argumentava que eram muitas as reclamações de advogados e advogadas sobre 
o procedimento. “Nós buscamos as instituições responsáveis e trabalhamos em conjunto para facilitar e melhorar o trabalho da advocacia”, 
ponderou.
 Segundo Neila Karolina Mendes Lira, gerente de relacionamento do Banco, nos resgates de depósitos judiciais, precatórios e RPVs, o 
Banco permite que o valor seja creditado em conta no BB ou transferido para outro Banco mediante TED, permanecendo sem precisar utilizar 
o terminal de caixa. Tais funcionalidades se estendem à efetivação de resgates via interligação com tribunais; atualmente sendo o caso do 
TRT20.

Após atuação da OAB/SE, Banco do Brasil retira necessidade 
de ter conta no banco para saque de alvarás

07 Dezembro

LEIA NA
ÍNTEGRA

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/03/aprovada-proposta-de-politica-de-cotas-raciais-para-as-eleicoes-da-entidade/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/07/apos-atuacao-da-oab-se-banco-do-brasil-retira-necessidade-de-ter-conta-no-banco-para-saque-de-alvaras
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 Após a atuação da OAB/SE, a Assembleia Legislativa de Sergipe derrubou, no dia 09 de dezembro, o veto do Governo do Estado ao 
Projeto de Lei n° 166/2019, que dispõe sobre a suspensão dos prazos dos processos administrativos entre 20 de dezembro a 20 de janeiro.
 Através de ofício encaminhado aos deputados estaduais, a OAB/SE havia solicitado o apoio dos parlamentares à manutenção do 
PL. A OAB argumentou que o projeto não dispõe sobre criação, alteração ou atribuições da estruturação de Secretarias ou Órgãos do Poder 
Executivo.
 “O PL dispõe tão somente sobre a suspensão do andamento de processos administrativos durante o recesso de final de ano, com o 
cuidado, claro, de ressalvar os casos de necessidade de andamento dos feitos urgentes e relevantes”, disse o presidente da OAB/SE, Inácio 
Krauss.
 Segundo o Projeto de Lei n° 166/2019, de autoria do deputado estadual, Iran Barbosa, durante o período de suspensão do prazo 
processual não devem ser realizadas audiências, notificações, intimações processuais e nem julgamentos por órgão colegiado.

Projeto para suspensão de prazos em recesso forense: OAB/SE 
atua junto à ALESE pela derrubada de veto governamental

09 Dezembro

 A OAB/SE celebrou a aprovação no dia 14 de novembro da obrigatoriedade da paridade de gênero para a composição das chapas nas 
eleições das Caixas de Assistência e do Conselho Federal, das Seccionais e das Subseções da OAB em todo Brasil.
 A aprovação foi enaltecida na solenidade de celebração de 85 anos da OAB/SE, realizada no dia 14. Discursaram sobre o tema o 
presidente da Seccional, Inácio Krauss; a vice-presidente da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar; e o secretário-geral do CFOAB, Alberto Simonetti.
 A medida foi aprovada pelo Conselho Federal da OAB e já entra em vigor para o pleito eleitoral realizado a partir de 2021. A iniciativa 
foi levada ao CFOAB através do Colégio de Presidentes de Seccionais, que, à época, contou com o voto da OAB/SE pela aprovação da medida.
 No início do mês, durante a discussão sobre o tema na reunião do Colégio de Presidentes, o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, 
ratificou o posicionamento da entidade pela aprovação da medida que dispõe sobre a participação paritária entre advogados e advogadas 
nas chapas.

Seccional Sergipe celebra aprovação da obrigatoriedade 
da paridade de gênero para eleições da OAB

16 Dezembro

LEIA NA
ÍNTEGRA

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/09/projeto-para-suspensao-de-prazos-em-recesso-forense-oab-se-atua-junto-a-alese-pela-derrubada-de-veto-governamental/#:~:text=Ap%C3%B3s%20a%20atua%C3%A7%C3%A3o%20da%20Ordem,dezembro%20a%2020%20de%20janeiro.
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/16/seccional-sergipe-celebra-aprovacao-da-obrigatoriedade-da-paridade-de-genero-para-eleicoes-da-oab
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 Em dezembro, o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, o co-fundador do Jusbrasil, Luiz Paulo, e o presidente da Comissão de Gestão, 
Empreendedorismo e Inovação da OAB/SE, Thiago Noronha, discutiram uma parceria entre a Ordem e o Jusbrasil.
 O objetivo é de que, através do convênio, o Jusbrasil proporcione à advocacia alertas gratuitos para publicações em diários oficiais. 
O intento é de que o benefício garanta aos advogados e advogadas ativos na Ordem o recebimento de alertas diários relacionados aos 
processos.
 “A iniciativa dará acesso a algo que é fundamental à classe, as publicações. Para a advocacia, a partir das publicações é que há 
a matéria prima: os prazos processuais. Isso é importante para nosso exercício profissional, além de o Jusbrasil ser uma empresa muito 
admirada”, diz Thiago.
 “Procuramos a OAB/SE para firmar uma parceria a fim de fornecer publicações a nível nacional para a advocacia de Sergipe. Assim 
que o contrato for assinado, começaremos a fazer esses disparos para os advogados e advogadas. É só o tempo de firmar a parceria”, aclara 
Luiz Paulo.

OAB/SE e Jusbrasil se reúnem para viabilizar benefícios para 
advocacia sergipana

17 Dezembro

 No dia 4 de dezembro, a OAB/SE participou de uma reunião do Comitê de Retomada do Serviço Público Pós-Crise do Tribunal Regional 
do Trabalho da 20ª Região (TRT/20). A Ordem esteve representada pela secretária-geral adjunta, Andrea Leite de Souza.
 Na reunião, foi avaliado o Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais, no âmbito do TRT20. A Etapa 4 do Plano de Retomada 
Gradual das Atividades Presenciais do Tribunal teve início no dia 3 de novembro e está prevista para durar até o próximo dia 31 de dezembro.
 Nessa fase, previu-se o retorno integral das atividades presenciais, com restrições daquelas que resultam em aglomerações; retorno 
ao horário normal de atendimento presencial, mediante agendamento; limitação do trabalho presencial a 70% dos servidores; etc.
 Diante do aumento de casos da Covid-19 em Sergipe, alguns representantes do Comitê mostraram-se preocupados com a continuidade 
dos trabalhos presenciais, com o atendimento ao público de forma presencial e, principalmente, com relação à realização de audiências.
 Vale ressaltar que o Tribunal estará de recesso forense de 20/12 a 6/1/2020. As audiências, sessões e prazos processuais, contudo, serão 
retomados somente no dia 21/1/2020, conforme regulamenta a Resolução Administrativa Nº 027/2018.

OAB/SE participa de reunião do Comitê de Retomada do 
Serviço Público Pós-Crise do TRT/20

09 Dezembro

JUSTIÇA

LEIA NA
ÍNTEGRA

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/17/oab-se-e-jusbrasil-se-reunem-para-viabilizar-beneficios-para-advocacia-sergipana/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/09/oab-se-participa-de-reuniao-do-comite-de-retomada-do-servico-publico-pos-crise-do-trt-20/
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 O Colégio de Presidentes das Seccionais da OAB, no seu papel institucional de lutar de forma intransigente pela defesa da Constituição 
Federal e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, vem reafirmar a importância do Projeto de Lei 5.284/2020.
 Ao contrário do que tentam imprimir associações de integrantes do Ministério Público, que deveria ser a primeira a salvaguardar a 
Carta Magna, o projeto de lei estabelece critérios objetivos para identificar e coibir violação do sigilo profissional entre advogado e cliente.
 Trata-se, portanto, de medida necessária e urgente porque diminui chances de investigações se valerem de atalhos ilegais para 
considerar resolvidos casos criminais sem encontrar os verdadeiros culpados. Mais que isso, assevera a garantia do inviolável e à ampla defesa.
 O cidadão, que é o bem maior do país, é o destinatário final do PL em questão e não pode se tornar alvo vastamente desprotegido 
quando a estrutura judiciária falha, ora por omissão, ora por excesso. E é justamente este excesso que a sociedade vem lutando para combater.

 Durante a posse dos novos dirigentes do TRT/20, no dia 15 de dezembro, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, 
Inácio Krauss, discursou sobre a necessidade de parceria para o avanço de uma justiça do trabalho laboral, livre e efetiva.
 Segundo Inácio, “uma Presidência equilibrada e antenada com mudanças contemporâneas que o contexto social impõe dá a 
tranquilidade de seguir avançando em parceria na construção democrática e cidadã de uma justiça laboral de vanguarda, com inspiração 
igualitária e livre”.
 Transmitida através do canal do TRT/20 no YouTube, a solenidade ocorreu virtualmente nesta segunda-feira, 14, e empossou os 
desembargadores Fabio Túlio Correia Ribeiro e Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira nos cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente, 
do Tribunal.
 Representando a advocacia sergipana, Inácio Krauss discursou ainda sobre a atuação de Vilma Amorim, que deixou o exercício da 
Presidência da Corte. “Encaminho a admiração da classe e o reconhecimento da Seccional pelo trabalho desenvolvido com espírito coletivo e 
empatia”.

Nota de apoio ao PL 5.284/2020

Na posse de dirigentes do TRT/20, presidente da OAB/SE 
discursa sobre parceria para avanço de justiça laboral

17

15

Dezembro

Dezembro

LEIA NA
ÍNTEGRA

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/15/na-posse-de-dirigentes-do-trt-20-presidente-da-oab-se-discursa-sobre-parceria-para-avanco-de-justica-laboral/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/17/nota-de-apoio-ao-pl-5-284-2020
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 O TRF5 publicou no dia 26 de novembro, o Ato nº 449/2020, que estabelece os feriados e dias de ponto facultativo para o ano de 2021, 
no âmbito do TRF5. No período em que o expediente estiver suspenso, funcionará apenas o Plantão Judiciário da Corte.
 De 1º a 6 de janeiro de 2021, o TRF5 funcionará em regime de plantão, devido ao recesso do Judiciário. O primeiro feriado do ano será 
no Carnaval, ficando o expediente suspenso de 15 a 17 de fevereiro. 
 O Ato também estabelece ponto facultativo para os dias 3 de junho (Corpus Christi) e 28 de outubro (Dia do Servidor Público). Os 
prazos processuais com início ou fim nas datas relacionadas no Ato ficarão automaticamente prorrogados para primeiro dia útil subsequente.
O documento com todos os feriados e pontos facultativos está disponível no site do TRF5, na seção “Legislação> Atos”. Os diretores de Foro 
das Seções e Subseções Judiciárias da 5ª Região editarão atos específicos, tornando públicos os feriados e pontos facultativos nos municípios.

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, através de sua secretária-geral adjunta, Andrea Leite, participou de mais uma reunião 
do Comitê Gestor Regional do PJe. Entre os temas em pauta, a integração de sistemas e migração de processos físicos no Tribunal Regional 
Eleitoral.
 O encontro foi realizado de forma virtual e abordou a integração entre os Sistemas CAND e PJe de 1º Grau – Eleições 2020; a migração 
dos processos físicos para o PJe; a evolução da versão do PJE nos Regionais; e a habilitação de novas classes e assuntos processuais no 
Tribunal.
 “Todos os processos físicos de 1º grau já foram digitalizados e foi concedido o prazo de 10 dias para os advogados analisarem os 
documentos digitalizados. A partir de então, os prazos dos processos físicos que estavam suspensos por conta da pandemia tornarão a 
correr”, disse.
 Segundo a secretária-adjunta da entidade, foi informado também na reunião que os processos físicos serão totalmente digitalizados 
até 31 de março do próximo ano. “Eles estão começando pelas zonas maiores como Nossa Senhora do Socorro, Neópolis, Canindé”, explicou.

TRF5 divulga ato com feriados e pontos facultativos de 2021

Comitê Gestor Regional do PJe: OAB/SE discute integração 
de sistemas e migração de processos físicos no TER

18

18

Dezembro

Dezembro

LEIA NA
ÍNTEGRA

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/18/trf5-divulga-ato-com-feriados-e-pontos-facultativos-de-2021
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/18/comite-gestor-regional-do-pje-oab-se-discute-integracao-de-sistemas-e-migracao-de-processos-fisicos-no-tre/
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 A advogada, jurista e conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Clarisse Ribeiro, foi empossada como 
integrante do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. A posse da conselheira ocorreu antes da sessão de julgamentos da Corte no dia 17 de 
dezembro.
 Clarisse de Aguiar Ribeiro Simas foi nomeada pelo presidente da República, no dia 10 de dezembro, para compor o TRE/SE, ocupando 
o cargo de juíza titular. Em seu discurso, Clarisse agradeceu o apoio dos pais (ambos advogados), que, segundo ela, sempre a incentivaram.
 “A advocacia, pela carga de sensibilidade que acumula, contribui para democratizar as cortes de justiça, impregnando-as de sua 
vivência, do ouvido de quem exercita a arte de escutar. Aqui serei juíza e, com matizes da minha alma de advogada, saberei ser imparcial como 
devo ser”.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, celebrou a posse de Clarisse, ressaltando a conduta e a competência da conselheira seccional. 
“Temos a certeza que ela atuará de forma exímia nos quadros do Tribunal, como tem tão bem atuado em nossa Seccional – casa da cidadania”.
 Além do presidente da entidade, a posse da conselheira seccional também foi prestigiada pela vice-presidente da OAB/SE, Ana Lúcia 
Aguiar; pelo secretário-geral da instituição, Aurélio Belém; e pelo diretor-tesoureiro da Ordem, David Garcez.
 Os Tribunais Regionais Eleitorais devem ser compostos por dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado; dois juízes de 
direito escolhidos pelo TJ; um juiz federal; e, por nomeação do presidente da República, dois advogados de notável saber jurídico e idoneidade 
moral.
 Clarisse é bacharela em Direito desde 2006 pela Universidade Tiradentes e pós-graduada em Direito Público, pela Unit, e em Direito 
Tributário, pela Uniderp. Ela foi consultora chefe da Presidência do TJ/SE no período de 2015 a 2017 e é conselheira da OAB no triênio 2019-2021.

 O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por meio de seu presidente, José dos Anjos, e da vice-presidente e corregedora, Iolanda 
Santos Guimarães, publicou a Portaria Conjunta 18/2020, que dispõe sobre os prazos processuais no âmbito da Justiça Eleitoral.
 Segundo a portaria, os prazos dos processos físicos permanecem suspensos por prazo indeterminado e a retomada da contagem dos 
prazos processuais para processos físicos será efetuada por ato da Presidência e da Corregedoria, a depender das condições sanitárias locais.
 Conforme o parágrafo 2º do Art. 1º da Portaria ficam excetuados da suspensão de prazos os atos relacionados aos processos de 
prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2014, com autuação anterior a 31/12/2015.
 O parágrafo 5º informa que prazos dos processos físicos que forem migrados para o PJe voltam a correr 10 (dez) dias após a publicação, 
no DJe, da intimação das partes para alegação de eventual desconformidade na virtualização, conforme Portaria Conjunta TRE/SE nº 19/2020.

Conselheira seccional da OAB/SE é empossada como como 
integrante do TRE no Estado

TRE/SE divulga portaria conjunta sobre prazos processuais 
físicos

17

21

Dezembro

Dezembro

LEIA NA
ÍNTEGRA

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/17/conselheira-seccional-da-oab-se-e-empossada-como-como-integrante-do-tre-no-estado
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/21/tre-se-divulga-portaria-conjunta-sobre-prazos-processuais-fisicos/
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 Em 30 de novembro, na reunião ordinária do Conselho Seccional foi discutido o desempenho das Faculdades de Direito de Sergipe no 
Exame de Ordem Unificado. O processo teve como relator o conselheiro, Rivaldo Salvino, e foi aprovado por unanimidade pelo Conselho.
 Em seu voto Rivaldo Salvino defendeu o Exame de Ordem. Para tanto, ele citou jurisprudências do STF e artigos publicados em favor 
do Exame pelos presidentes da OAB/PE, Bruno Batista, e da OAB/SE, Inácio Krauss, e uma pesquisa sobre o Exame feita pela Fundação Getúlio 
Vargas.
 De acordo com o relator, o Exame de Ordem é um meio normativo de regulação profissional previsto na Constituição Federal e em 
legislação específica, com o intuito de avaliar a qualificação do bacharel ou do graduando em Direito para o exercício profissional.
 Dividindo-se a análise do estudo por Seccionais da OAB, do Exame 2º até o 29º, o Estado de Sergipe ocupa o 4º lugar na classificação 
do índice nacional, com taxa de aprovação média de 64%, segundo o relatório. O conselheiro revelou ainda que UFS alcança grande aprovação.

 OAB/SE discute desempenho das Faculdades de Direito do 
Estado de Sergipe no Exame de Ordem Unificado

02 Dezembro

 Para 2021, a OAB/SE manteve o mesmo valor da anuidade 2020, que colocou a entidade como a Seccional da OAB com uma das 
menores anuidades praticadas em todo Brasil. A medida foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Seccional em reunião ordinária em 
novembro.
 Sob a relatoria do diretor-tesoureiro da OAB/SE, David Garcez, o valor mantém o zelo à jovem advocacia e o desconto para quem paga 
em cota única até o dia do vencimento. A anuidade para advogados e advogadas permanece R$ 835,00; e para estagiários e estagiárias, R$ 
208,75.
 Ficou deliberado que, para o advogado ou advogada que não possui débitos com a OAB, o desconto para pagamento em cota única 
até o dia do vencimento será de 20%. Para os profissionais que têm débitos anteriores com a Seccional, esse desconto continua sendo 15%.
 Outra novidade para 2021 foi a possibilidade de parcelamento da taxa de registro de sociedade de advocacia. “Antes, essa taxa só 
poderia ser paga em cota única. Agora, será possível parcelar esse valor em até 5x, sendo pago através de boleto”, explicou David Garcez.

Após aprovação do Conselho Seccional, OAB/SE mantém 
valor de anuidade e concede mais benefícios

02 Dezembro

ADVOCACIA

LEIA NA
ÍNTEGRA

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/02/apos-aprovacao-do-conselho-seccional-oab-se-mantem-valor-de-anuidade-e-concede-mais-beneficios/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/02/oab-se-discute-desempenho-das-faculdades-de-direito-do-estado-de-sergipe-no-exame-de-ordem-unificado/
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 No dia 10 de dezembro, o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, participou de reunião na Alese com o deputado estadual Luciano 
Bispo, para discutir um Termo de Acordo de Cooperação Técnica para realização de programa institucional na TV Alese.
 Será um Termo de Cooperação Técnica onde a OAB participará de programa produzido pela Assembleia Legislativa trazendo diversas 
pautas. “Na OAB Sergipe temos 60 Comissões Temáticas e os temas dessas comissões têm relação com a ALESE, a advocacia e a sociedade”.
 Segundo Inácio Krauss, o Termo de Cooperação Técnica vai passar pela avaliação da Assessoria Jurídica da ALESE e ainda será definido 
como vai ser a produção do programa. “Acredito que no início de janeiro a gente assine esse Termo de Cooperação Técnica”, adiantou.
 O presidente da ALESE, Luciano Bispo, ressaltou que recebeu a solicitação da OAB/SE com bons olhos. “Eu acho que é louvável 
porque vai ajudar o cidadão sergipano. Tudo isso é bom e engrandece a Casa. Na medida do possível firmaremos esse Termo de Cooperação”, 
salientou.

Presidente da OAB/SE participa de reunião na Assembleia 
Legislativa para discutir programa na TV ALESE

10 Dezembro

 No dia 1º de dezembro, o Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB ratificou a necessidade de vigência do artigo 85 do 
Código de Processo Civil em prol de dignos honorários. O Colégio afirmou que ações para valorização dos valores devem ser intensificadas.

 O artigo prevê dispositivos sobre pagamento de honorários ao advogado da causa vencedora; percentagem dos valores fixados sobre 
o valor da condenação; fixação de valores em causas da Fazenda Pública; honorários de sucumbência à advocacia pública; entre outros.

 Em carta aberta, o Colégio ponderou que atuará para reafirmar a vigência plena do artigo 85, pugnando pelo respeito dos honorários 
dignos e devendo ser intensificadas as iniciativas para valorização da justa remuneração da advocacia, bem como lançando uma campanha.

 O Colégio também firmou compromisso de combater tentativas de construção jurisprudencial que modifiquem a lei sobre honorários 
de sucumbência. Segundo o ele, os honorários devem ser fixados entre 10 e 20% do valor da condenação ou sobre o valor atualizado da causa.

Colégio de Presidentes da OAB reafirma necessidade de 
vigência do CPC para garantia de honorários dignos

03 Dezembro

LEIA NA
ÍNTEGRA

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/03/colegio-de-presidentes-da-oab-reafirma-necessidade-de-vigencia-do-cpc-para-garantia-de-honorarios-dignos/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/10/presidente-da-oab-se-participa-de-reuniao-na-assembleia-legislativa-para-discutir-programa-na-tv-alese
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 Em 3 de dezembro, data em que é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a live promovida pela OAB/SE, através 
da Comissão de Acessibilidade e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, abordou o tema “Nem todas as deficiências são visíveis”. 
 A transmissão do evento aconteceu via facebook, com acessibilidade em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – através do intérprete 
Alisson Farias, bem como legenda automática e descrição, e já está disponível, também, no Youtube.
 A live contou com a abertura da presidente da Comissão, MSc. Kamila de Souza Gouveia. A explanação foi ministrada por Luiz Eduardo 
Oliva, advogado e ex-secretário de Direitos Humanos e Cidadania de Sergipe, e mediada pela vice-presidente da Comissão, Eugênia Luiza dos 
Santos.
 Em sua palestra, Luiz Eduardo realizou uma breve abordagem histórica, relembrando avanços e lutas travadas no século XX. Segundo 
ele, o século XXI traz a necessidade de efetivar os direitos consolidados no século XX, marcado por duas grandes máculas: as guerras mundiais.

No Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, live da 
OAB/SE aborda invisibilidade na pauta

04 Dezembro

SOCIEDADE

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão de Direito Digital, Inovação e Tecnologia lançou em 
dezembro de 2020 a Cartilha “Direitos Autorais – Implicações Jurídicas da Prática do Plágio e da Violação aos Direitos Autorais”.
 A publicação traz em seu conteúdo diversos tópicos sobre o plágio, abordando desde a definição, tipologias até o plágio como violação 
à propriedade intelectual e aos direitos autorais. Além disso, a cartilha também discorre sobre a Lei de Direitos Autorais. 
 Apresenta considerações também sobre plágio e direitos autorais na internet, a respeito da Lei de Software (Lei nº 9.609, de 19 de 
fevereiro de 1998) e os seus aspectos jurídicos, e em relação as implicações jurídicas da prática do plágio e da violação aos direitos autorais.
 Elaborada pela Comissão de Direito Digital, Inovação e Tecnologia, a cartilha contou com a colaboração da presidente Milla Cerqueira 
Fonseca, do vice-presidente José Carlos Correia e dos membros da Comissão Cinthia Lima, Jéssica Prado e José Netto.

OAB/SE lança Cartilha sobre Direitos Autorais

18 Dezembro

LEIA NA
ÍNTEGRA

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/18/oab-se-lanca-cartilha-sobre-direitos-autorais/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/04/no-dia-internacional-das-pessoas-com-deficiencia-live-da-oab-se-aborda-invisibilidade-na-pauta/


16
INFORMATIVO ESPECIAL ATUAÇÃO DA oAB/SEdezembro 2020 16

 Foi promovido com sucesso o curso online “Assistência Jurídica às Mulheres em situação de Violência de Gênero”. A iniciativa foi 
realizada, entre os dias 1º e 4, pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CDDM).
 O propósito da capacitação foi ampliar e aprofundar a capacidade de advogados e advogadas que atuam na defesa dos interesses 
jurídicos da mulher em situação de violência doméstica e familiar, proporcionando aos profissionais uma visão crítica da condição de gênero.
 Ampliando as dimensões da compreensão do conflito, a qualificação teve como referência a Lei 11.340/2006 e outras modificações 
que ocorreram até hoje. Segundo a presidente da Comissão, Adélia Pessoa, atualmente a pauta é a busca pela efetivação dos direitos.
 “Na época da Constituinte, a luta era focada no reconhecimento constitucional da igualdade entre homens e mulheres. Hoje a pauta é 
outra: a busca pela efetivação dos direitos e os caminhos possíveis que possam contribuir para a superação da violência de gênero”, abalizou.

Curso online “Assistência Jurídica às Mulheres em situação 
de Violência de Gênero” é realizado com sucesso

07 Dezembro

 A OAB/SE, por meio da Comissão de Direito Imobiliário, Notarial e Registral, juntamente com a ESA e o IBRADIM, realizou em 02 de 
dezembro mais uma edição do “Encontros Condominiais”. O tema abordado foi Lei Geral de Proteção de Dados: LGPD e sua Aplicação nos 
Condomínios.
 O evento contou com a moderação do membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB/SE, Saulo Álvares, e teve como expositores 
o presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Pedro Celestino; e a integrante da Comissão de Direito Digital da OAB/SE, Laura Pereira. 
Também foram palestrantes o diretor do IBRADIM, em Goiás, Arthur Rios Júnior; e o membro da Associação Nacional dos Profissionais de  
Privacidade de Dados (ANPPD), especialista em Inteligência Organizacional e Gestão da Informação, Claudio Bastos.
 O moderador do evento, Saulo Álvares, ressaltou que esta edição do projeto que fez o fechamento das atividades da Comissão de 
Direito Imobiliário, Notarial e Registral do ano 2020 debateu um tema relevante e muito atual. 

Projeto Encontros Condominiais debate aplicação da Lei 
Geral de Proteção de Dados

04 Dezembro

LEIA NA
ÍNTEGRA

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/04/projeto-encontros-condominiais-debate-aplicacao-da-lei-geral-de-protecao-de-dados/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/07/curso-online-assistencia-juridica-as-mulheres-em-situacao-de-violencia-de-genero-e-realizado-com-sucesso/


17
INFORMATIVO ESPECIAL ATUAÇÃO DA oAB/SEdezembro 2020 17

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, por meio da Comissão de Liberdade Religiosa, vem a público externar seu repúdio 
institucional sobre as falas de desrespeito e afronta às religiões de matriz africana emitidas por uma digital influencer sergipana.
 Em alguns vídeos publicados em seu instagram no dia 13 de dezembro, a influencer disparou ataques com visível repulsa e preconceito 
acerca de um rito (ebó) tradicionalmente realizado por tais religiões, reforçando o pensamento hostil de intolerância e racismo religioso.
 Além de ofender adeptos das religiões de matriz africana, suas falas desprestigiam a luta pelo respeito à liberdade religiosa e 
demonstra um grave rompimento com os ditames concebidos na Constituição Federal que prevê o dever de respeito à liberdade de culto e 
crença.
 Além disso, sua fala pode configurar crime de racismo religioso, sendo este um comportamento totalmente avesso às intensas lutas 
que os povos de terreiro vêm travando ao longo dos anos na busca pela construção de uma sociedade tolerante.

Nota pública

15 Dezembro

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, contratou dois jovens aprendizes, efetivando o termo de cooperação técnica firmado 
em setembro com o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho e o Ministério Público do Estado.
 O termo tem o objetivo de fomentar a aprendizagem profissional no âmbito da advocacia. O intuito é oportunizar vagas de 
aprendizagem a jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou de risco social nos escritórios de advocacia e na OAB/SE.
 A iniciativa conta com a atuação da Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB, que pretende promover premiações 
simbólicas a advogados e escritórios de advocacia que contratarem aprendizes em situação de vulnerabilidade.
 Os jovens aprendizes contratados pela entidade foram recepcionados no dia 07 de dezembro pelo presidente da OAB/SE, Inácio 
Krauss; pela vice-presidente da entidade, Ana Lúcia Aguiar, e pela vice-presidente da Comissão, Arlene Batista.

OAB/SE efetiva termo de cooperação técnica para 
aprendizagem profissional e contrata jovens aprendizes

09 Dezembro

LEIA NA
ÍNTEGRA

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/09/oab-se-efetiva-termo-de-cooperacao-tecnica-para-aprendizagem-profissional-e-contrata-jovens-aprendizes/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/15/nota-publica-29/
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A situação das meninas do Sistema Socioeducativo e a 
Resolução do CONANDA aprovada em dezembro de 2020

21 Dezembro

 Em 17 de dezembro de 2020, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, aprovou em Assembleia uma 
Resolução que define diretrizes sobre o Sistema Socioeducativo e a situação das meninas que estão privadas de liberdade. 
 Segundo a presidente do Conanda e conselheira federal da OAB/SE, Glicia Salmeron, como se trata de tema relacionado a diversidade, 
gênero, etnia e liberdade religiosa, a resolução é alvo de interpretações e discursos de ódio, homofóbicos com o propósito de fragilizar a luta.
 Em nota, Glicia afirma que a Resolução não é uma ferramenta para violar direitos humanos de crianças e adolescentes. “Pelo contrário! 
Tem a finalidade de garantir direitos. Prova disso é o fato de fixar diretrizes para o atendimento socioeducativo às adolescentes”, afirmou.
 “O que se busca com a nova regulamentação é sobretudo estancar as violações sofridas pelas meninas. Entre os pontos, a necessidade 
de fornecimento de absorventes, acompanhamento por agentes socioeducativas mulheres de modo a mitigar riscos de violência sexual, etc”. 

 A Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB/SE entregou no dia 18 de dezembro brinquedos para 87 crianças do 
Centro Social Santa Terezinha, no Bairro Coqueiral. Por conta da pandemia não foi possível fazer atividades recreativas que a OAB promove 
anualmente.
 A presidente da Comissão da Infância, Adolescência e Juventude, Acácia Gardênia Santos Lelis explica que todos os anos a Comissão 
escolhe uma instituição para poder levar um pouquinho de alegria, e esse ano não poderiam deixar passar em branco.
 “Não pudemos realizar as atividades recreativas como de costume, mas trouxemos os brinquedos para que as crianças se divirtam 
em suas casas com suas famílias. Esperamos em 2021 poder realizar o nosso Natal Solidário de forma completa”, adiantou.

Comissão da Infância, Adolescência e Juventude entrega 
brinquedos para 87 crianças do Centro Social Santa 
Terezinha

18 Dezembro

LEIA NA
ÍNTEGRA

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/18/comissao-da-infancia-adolescencia-e-juventude-entrega-brinquedos-para-87-criancas-do-centro-social-santa-terezinha/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/21/a-versao-real-sobre-a-situacao-das-meninas-do-sistema-socioeducativo-e-a-resolucao-do-conanda-aprovada-em-dezembro-de-2020
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1° dia do Webnário de Direitos Humanos: sistema carcerário, 
mecanismos de proteção e direito de jovens em debate

OAB/SE realiza com sucesso Conferência Estadual de 
Direitos LGBTQI+

15

01

Dezembro

Dezembro

DIREITOS HUMANOS

 O webnário de Direitos Humanos promovido nos dias 09 e 10, pela OAB/SE fomentou o debate interdisciplinar sobre perspectivas e 
desafios relativos a direitos humanos. Idealizado pela Comissão de Direitos Humanos, o evento foi transmitido através do Youtube.
 O primeiro dia do evento contou com quatro painéis que colocaram em discussão os direitos humanos de crianças e adolescentes; o 
acionamento dos mecanismos internacionais para proteção dos direitos humanos; a educação; o sistema carcerário; e a segurança pública.
 No dia 09, a abertura do evento foi realizada por Inácio Krauss, presidente da OAB/SE; Ana Lúcia Aguiar, vice-presidente da Seccional; 
Aurélio Belém, secretário-geral da Ordem; David Garcez, diretor-tesoureiro da OAB/SE; e Cezar Britto, ex-presidente da OAB/SE e do CFOAB.
 Também realizaram a abertura do evento os integrantes da Comissão de Direitos Humanos: Robson Barros (presidente), Pâmela 
Salmeron (vice-presidente) e Luís Felipe (secretário). Em sua fala, Robson relembrou a atuação da Comissão, firme na defesa dos direitos 
fundamentais.
 “Há cinco anos, a Comissão vem buscando desburocratizar e dar uma resposta imediata a qualquer violação dos direitos humanos, 
acompanhando in loco qualquer violação de direitos básicos. Esse foi um grande desafio e uma grande conquista da Comissão”, afirmou.

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão de Direitos LGBTQI+, com o apoio da Escola Superior 
de Advocacia de Sergipe (ESA), realizou nos dias 26 e 27 de novembro, a Conferência Estadual de Direitos LGBTQI+. O evento realizado de 
forma virtual contou com a participação do presidente da OAB/SE, Inácio Krauss; da vice-presidente, Ana Lúcia Aguiar; da presidente da 
Comissão de Direitos LGBTQI+, Mônica Porto, dos palestrantes, advogados e pessoas interessadas no tema.
 A abertura do evento foi feita pelo presidente da Seccional da Ordem em Sergipe, Inácio Krauss, que na oportunidade ressaltou a 
importância do debate sobre a temática dos Direitos LGBTQI+. “É necessário trazermos esses temas para o debate, principalmente porque nós 
tivemos uma evolução diminuindo o preconceito. É importantíssimo esse momento, que começou na nossa gestão e hoje continua presente, 
da comissão estar trazendo todos os meses discussão para que a sociedade compreenda de uma vez por todas que todos somos iguais. Aqui 
na OAB Sergipe a pluralidade é nossa meta, é o nosso mote. O que importa é ser feliz e respeito, isso é o que exigimos, é o desejo de todes”, 
salientou.
 A presidente da Comissão de Direitos LGBTQI+, Mônica Porto, disse que a OAB/SE tem a primeira pessoa intersexo a presidir uma 
comissão de diversidade em Sergipe, que é ela. “Realmente a gente consegue fazer muitas coisas. Agradeço a Diretoria pelo apoio”, afirmou.

LEIA NA
ÍNTEGRA

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/01/oab-se-realiza-com-sucesso-conferencia-estadual-de-direitos-lgbtqi/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/15/1-dia-do-webnario-de-direitos-humanos-sistema-carcerario-mecanismos-de-protecao-e-direito-de-jovens-em-debate/
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Nota pública

17 Dezembro

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, através da Comissão de Direitos Humanos e da Regional de Estância, vem a público 
manifestar profundo pesar pelo assassinato brutal e covarde de Marcos Luis Morais e Fábio Alessandro Pereira Lopes, Agentes de Polícia Civil.
 Os dois agentes, que estavam no exercício de suas funções, foram baleados e mortos por disparos de armas de fogo. Mais uma vez a 
sociedade sergipana é assustada com a afronta ao Estado Democrático de Direito e à segurança pública do nosso estado.
 Manifestamos nossa solidariedade à família dos agentes, por tão dolorosa perda, e estendemos votos de conforto aos amigos, aos 
colegas de trabalho e a todas as instituições de segurança pública enlutadas neste momento de extrema dor.
 Infelizmente, mais uma vez as notícias de assassinatos de agentes de segurança pública em Sergipe assustam toda sociedade pela 
brutalidade e pela afronta ao estado.

2° dia do Webnário de Direitos Humanos: igualdade racial, 
SUS, justiça social e população LGBTQIA+ em pauta

15 Dezembro

 No dia 10 de dezembro, o segundo dia do Webnário de Direitos Humanos realizado pela OAB/SE colocou em debate a igualdade racial 
e LGBTQIA+; a justiça social; a importância do SUS; e o gênero, os direitos humanos e o acesso à justiça.
 Promovido nos dias 09 e 10, o evento fomentou a discussão interdisciplinar sobre perspectivas e desafios relativos às garantias 
humanas. Idealizado pela Comissão de Direitos Humanos, o webnário foi transmitido (e ainda pode ser assistido) através do canal da OAB/SE 
no Youtube.
 No último dia de webnário, contou com a abertura solene de Robson Barros, presidente da Comissão de Direitos Humanos e 
conselheiro seccional da OAB/SE. Em sua fala, Robson pontuou a importância do evento e a riqueza nos debates sobre os temas abordados.

LEIA NA
ÍNTEGRA

LEIA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/15/2-dia-do-webnario-de-direitos-humanos-igualdade-racial-sus-justica-social-e-populacao-lgbtqia-em-pauta/
https://oabsergipe.org.br/blog/2020/12/17/nota-publica-30/
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