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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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 O presidente Inácio Krauss, acompanhado do secretário-geral, Aurélio Belém do Espirito Santo e do presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da Seccional, Robson Barros, recebeu no dia 1° de fevereiro, a conselheira do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária (CNPCP), Juliana Zappala, que esteve em Sergipe para a realização de Inspeção Prisional no Estado.
 O presidente Inácio Krauss destacou que a última visita presencial ao sistema prisional pelo Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária foi no ano de 2015. “É de suma importância a vinda da conselheira, que mesmo num período de pandemia veio 
realizar as visitas presencialmente, e já a parabenizamos pelo seu compromisso. É importante ver as condições reais sobre os direitos 
humanos e de como estão os direitos da advocacia dentro dos presídios”, ressaltou o presidente da OAB/SE.

 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, compôs a mesa virtual na solenidade de posse do ex-presidente da OAB/SE, o desembargador 
Edson Ulisses de Melo, como presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe. A nova Mesa Diretora do TJSE para o biênio 2021-2023 foi empossada 
no dia 1° de fevereiro, em uma solenidade híbrida, com transmissão pelo canal do TJSE no YouTube, com o objetivo de manter o distanciamento 
social imposto pela pandemia do coronavírus. Assumiram a nova gestão os desembargadores Edson Ulisses de Melo, presidente; Ana Lúcia 
Freire de Almeida dos Anjos, vice-presidente; e Diógenes Barreto, corregedor-geral da Justiça.
 Segundo o presidente Inácio, o desembargador Edson Ulisses acumulou ao longo da sua história experiências e conhecimentos 
que certamente irão auxiliar decisivamente na condução da Presidência do Tribunal, notadamente, o seu comprometimento histórico e 
institucional com o respeito às prerrogativas da advocacia e sua dignidade, bem como as suas posições democráticas, vanguardistas e cidadãs 
serão refletidas em sua gestão, impedindo o aviltamento profissional.
 “Para a advocacia sergipana, a posse do desembargador Edson Ulisses como presidente do Tribunal representa o coroamento de uma 
história dedicada ao Direito e a Justiça, com uma simbologia e significado especiais tanto para a OAB/SE quanto para a advocacia sergipana, 
já que o Dr. Edson Ulisses foi presidente da Ordem e ocupou diversos cargos institucionais importantes e se tornou desembargador pelo 
Quinto Constitucional. Esperamos que essa gestão possa estreitar ainda mais os laços de cooperação entre o Poder Judiciário e a advocacia, 
na qualidade de indispensável à administração da justiça”. 

Presidente da OAB recebe visita de representante do 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária

OAB MARCA PRESENÇA NA POSSE DO NOVO PRESIDENTE DO TJSE
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/02/01/presidente-da-oab-recebe-visita-de-representante-do-conselho-nacional-de-politica-criminal-e-penitenciaria/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/02/02/oab-marca-presenca-na-posse-do-novo-presidente-do-tjse/
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 A versão 2.6.1 do PJe começou a funcionar na segunda-feira, 1° de fevereiro, no Tribunal Regional da 20° Região (TRT20). A 
implementação da nova versão acrescentou um grande número de funcionalidades ao sistema. O tribunal informou que para evitar 
desvios de funcionalidade, é importante que os usuários utilizem o ambiente de acesso atualizado: o PJe Portable 1.13.3. O instalador 
pode ser baixado na página do PJe do site do tribunal (https://www.trt20.jus.br/pje).
 A secretária-geral adjunta da OAB/SE, Andrea Leite, que atua na área trabalhista conta que com a migração o painel mudou e 
adianta que o novo sistema é de fácil navegação, trazendo com mais clareza e de forma intuitiva os ícones como consulta processual de 
terceiros, emissão de certidões, etc.

 A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE) esteve reunida com diretores da Sergipe Administradora 
de Cartões e Serviços S/A (SEAC) do Banese Card para falar sobre as parcerias que estão sendo realizadas entre as duas instituições 
em benefício da advocacia sergipana. Na reunião foram apresentados a Diretoria da OAB/SE todos os detalhes da parceria que a SEAC 
firmou objetivando ofertar aos escritórios de advocacia e advogados a possibilidade de eles receberem os honorários através da rede de 
adquirência da SEAC (TKS).
 De acordo com o diretor de Adquirência da SEAC, Carlos André Diniz de Oliveira Leite, na oportunidade também foi demonstrada 
a parceria na parte da emissão para o lançamento do Cartão OAB – Banese Card ELO Nanquim. “O advogado com a utilização desse 
cartão vai poder acumular pontos na Livelo e esses pontos poderão ser trocados para o pagamento da anuidade”, explicou.

PJe: nova versão já está funcionando

OAB e Banese Card se reúnem para falar sobre parcerias em 
benefício da advocacia
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/02/03/pje-nova-versao-ja-esta-funcionando/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/02/04/oab-e-banese-card-se-reunem-para-falar-sobre-parcerias-em-beneficio-da-advocacia/
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 No dia 5 de fevereiro, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe realizou a primeira solenidade de entrega de carteiras 
de 2021.
 Com a presença da Diretoria da Seccional 32 advogados e dois estagiários foram recepcionados aos quadros da Ordem. O diretor 
geral da Escola Superior de Advocacia, Kleidson Nascimento deu as boas-vindas aos mais novos profissionais. O vídeo da solenidade está 
disponível em nosso canal no Youtube. As fotos da solenidade estão disponíveis na nossa fanpage do Facebook. 

 Em oito de fevereiro o Conselho da Justiça Federal (CJF) decidiu a favor do pedido da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 
Sergipe pelo fim da exigência de apresentação de uma nova procuração, atualizada, com a finalidade específica de levantamento de 
valores e com firma reconhecida, para o levantamento de valores relativos a Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPV’s). A 
Seccional Sergipe protocolou o pedido de providências em 14 de dezembro de 2020.
 Em sua reclamação, a OAB/SE, informou tal exigência pela 5ª e 8ª Varas Federais sem a edição de qualquer ato administrativo 
formal, tendo sido a advocacia comunicada apenas através de um simples aviso publicado no sistema CRETA/PJe em 06/08/2020. Por 
decisão do presidente do Conselho da Justiça Federal, o ministro Humberto Martins, não se pode exigir procuração específica quando já 
se existe uma procuração ad judicia et extra juntada aos autos e que dá poderes aos advogados.

OAB REALIZA PRIMEIRA SOLENIDADE DE COMPROMISSO 2021

Conselho da Justiça Federal acata pedido da OAB Sergipe
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/02/05/oab-realiza-primeira-solenidade-de-compromisso-de-2021/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/02/08/conselho-da-justica-federal-acata-pedido-da-oab-sergipe/
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 O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe, Inácio Krauss, e a presidente da Caixa de Assistência 
dos Advogados de Sergipe (CAASE), Hermosa França, encaminharam ofício ao governador do Estado, Belivaldo Chagas, colocando à 
disposição do Governo a sede da Caixa de Assistência, em Aracaju, como também as instalações das sedes da Regionais da Ordem, nos 
municípios de Lagarto e Itabaiana, para aplicação de vacinas ao enfretamento da Covid-19.
 Desde o início da pandemia no país, em março de 2020, a Seccional Sergipe não mediu esforços em colaborar com o Governo. O 
ofício foi protocolado em cinco de fevereiro.

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE) acompanhou no período de 1º a 5 de fevereiro, a inspeção prisional 
realizada nas Unidades Penais de Sergipe pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP). Na oportunidade, o 
presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SE, Robson Barros, e sua vice-presidente Pâmela Salmeron, acompanharam a 
conselheira do CNPCP, Juliana Zappalá Porcaro Bisol, na visita as unidades prisionais.
 Durante a reunião realizada na sede da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor (SEJUC), foram 
apresentadas pela conselheira Juliana Zappalá os dados coletados durante o período da inspeção no Estado.
 De acordo com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SE, Robson Barros, a reunião findou uma semana de 
inspeção nas unidades prisionais da qual a OAB através de sua Comissão de Direitos Humanos já conhece a realidade do Sistema 
e vem há anos trabalhando na busca por melhorias e garantia da dignidade humana. “Temos conseguido, nos últimos cinco anos, 
grandes avanços e incansavelmente buscamos aprimorar e garantir os direitos dos internos, familiares, advocacia e agentes prisionais, 
um conjunto de garantias fundamentais que se cumpridos conforme a lei, certamente refletirão na melhoria da segurança pública”, 
destacou.

OAB disponibiliza ao Governo de Sergipe instalações para 
aplicação de vacinas contra Covid-19

OAB acompanha inspeção aos presídios sergipanos e discute 
resultado em reunião na SEJUC
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/02/08/oab-disponibiliza-ao-governo-de-sergipe-instalacoes-para-aplicacao-de-vacinas-contra-covid-19/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/02/08/oab-acompanha-inspecao-aos-presidios-sergipanos-e-discute-resultado-em-reuniao-na-sejuc/
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 No último dia 29 de janeiro foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução de nº 1, de 28 de janeiro de 2021, que altera 
a Resolução nº 04 de 18 de abril de 2007, que pactua os procedimentos a serem adotados para a emissão da Carteira do Idoso. Dentre 
outras medidas, a Resolução prorrogou a validade das Carteiras do Idoso até julho de 2021 e também alterou os procedimentos para 
novas emissões.
 Conforme o Art. 2º da Resolução e nos termos do art. 40 da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, as empresas de ônibus 
interestaduais são obrigadas a disponibilizarem 2 vagas em ônibus convencional para pessoas idosas e, no caso de o preenchimento 
dessas vagas ofertarem o desconto de, no mínimo, 50% no valor das passagens.
 A Carteira do Idoso possibilita o acesso a essas vantagens. Para tanto, o idoso deverá possuir 60 anos ou mais e renda igual ou 
inferior a dois salários mínimos. A emissão da carteira será feita pelas Secretarias de Assistência Social ou congênere dos municípios e 
do Distrito Federal, devendo ser entregue no prazo de 45 dias a partir do cadastramento do idoso no Cadastro Único para os Programas 
Sociais do Governo (CadÚnico) que, juntamente com a idade e a renda formam os pré-requisitos necessários para a aquisição da Carteira 
do Idoso.
 De acordo com a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB/SE, Lenieverson Santana de Menezes 
Correia, o prazo de 180 dias é insuficiente. “Cento e oitenta dias em um momento de pandemia não é um prazo razoável para que 
se faça uma convocação até porque os órgãos competentes (Secretarias de Assistência e Serviço Social dos municípios) já têm uma 
determinada dificuldade imagine agora no tempo de pandemia. A nossa sugestão é que esse prazo ao menos fosse estendido até o mês 
de dezembro para que as Secretarias possam tomar providências, à medida que vão fazendo a atualização do Censo. Neste período de 
pandemia fica difícil fazer esse chamamento de pessoas idosas, o prazo a meu ver é insuficiente”, afirmou.

 O dia 28 de janeiro foi de muita alegria, emoção e homenagens para os integrantes do Grupo de Estudos da Comissão de 
Estudos Penais da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE). Nesta primeira reunião do Grupo de Estudos, a advogada Zelita 
Rodrigues Correia dos Santos, militante dos direitos humanos e da democracia desde a década de 60 recebeu uma homenagem ao ter 
o seu nome adotado pela Comissão:  Grupo de Estudos Zelita Correia – GEZEC.

 O evento, realizado de forma virtual pela plataforma Zoom, contou com a presença do presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, 
do Conselheiro Seccional Rivaldo Salvino, representando a Escola Superior de Advocacia (ESA), do presidente da Comissão de Estudos 
Penais, Rafael Leão, e demais membros da Comissão e do Grupo de Estudos, e também da homenageada, a advogada Zelita Correia.
O presidente Inácio Krauss parabenizou a comissão pela iniciativa e cumprimentou a advogada, Zelita Correia, que foi conselheira da 
OAB por diversas gestões, conselheira federal, secretária-geral e presidente da Comissão de Direitos Humanos.

Resolução prorroga validade da Carteira do Idoso e altera 
procedimentos para novas emissões

Advogada Zelita Correia é homenageada pela Comissão de 
Estudos Penais da OAB
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/02/10/advogada-zelita-correia-e-homenageada-pela-comissao-de-estudos-penais-da-oab/
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 A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe, em reunião com o novo presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado, Edson Ulisses de Melo, que foi ex-presidente da OAB de 1994 a 1997, e se tornou desembargador advindo do seio da advocacia, 
pela via democrática do Quinto Constitucional, recebeu com enorme satisfação a garantia que essa nova gestão do Tribunal será pautada 
no diálogo e que OAB terá prioridade.
  “Me sinto honrado pelo fato de ter sido o primeiro ex-presidente da OAB a assumir a Presidência do Poder Judiciário em Sergipe. 
Uma coincidência muito interessante. Em minha história na OAB, de 33 anos de advocacia, assumi vários cargos, fui presidente e também 
vice-presidente da OAB Sergipe e conselheiro Federal da OAB, por três mandatos. Também presidi importantes Comissões Nacionais 
do Conselho Federal.  Minha gestão será pautada no diálogo e a OAB será prioridade e com um destaque maior porque é uma Casa que 
representa não só os anseios dos advogados como da sociedade. Pretendemos criar uma maior relação entre o Poder Judiciário e a 
sociedade, então a OAB está encaixada nessa minha proposta de governo”, adiantou o presidente do Poder Judiciário.
 Krauss destacou que ter Edson Ulisses à frente da Presidência do TJSE é um divisor de águas e de significado especial tanto para a 
OAB/SE quanto para a advocacia sergipana. “Saímos dessa visita de cortesia ao Dr. Edson Ulisses com a certeza do seu comprometimento 
com o respeito às prerrogativas da advocacia e sua dignidade, bem como que as suas posições democráticas, vanguardistas e cidadãs 
serão refletidas em sua gestão, impedindo o aviltamento profissional”.

 Quatro advogadas tomaram posse no cargo de defensoras dativas do Núcleo de Mediação e Conciliação de Conflitos (NUMEC) da 
Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE). A posse ocorreu no gabinete do presidente da OAB, Inácio Krauss, e contou com 
a presença da coordenadora do NUMEC, Katiene Barbosa dos Santos.
 Foram empossadas as advogadas Suzanne Mary de Almeida Souza, Flávia Ferreira Menezes, Mariana Cardoso Silva Santos, 
e Marina Gonçalves Rodrigues Costa. O presidente Inácio Krauss parabenizou as novas defensoras dativas do NUMEC e ressaltou a 
importância da função, que tem caráter voluntário.
 A coordenadora do NUMEC, Katiene Barbosa dos Santos, deu as boas-vindas as novas defensoras dativas. “As recém-empossadas 
defensoras dativas têm a função de resguardar o direito à autodefesa, ao contraditório no processo de mediação”, revelou.

Diretoria da OAB se reúne com o novo Presidente do TJSE

Quatro defensoras dativas do NUMEC são empossadas
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 O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), Inácio Krauss, acompanhado da vice-presidente, Ana 
Lúcia Aguiar, participou de uma reunião na sede da Banese Corretora de Seguros para discutir uma parceria entre as duas instituições.
Durante a reunião foram apresentados os serviços ofertados pela Corretora aos diretores da OAB. “Viemos conhecer os produtos e 
serviços disponibilizados pela Banese Corretora de Seguros e estudar a possibilidade de fechar uma parceria visando ofertar benefícios 
para os advogados e advogadas sergipanos”, afirmou Inácio Krauss.
 O superintendente Kleber Teles Dantas disse que esse foi o primeiro encontro com a Diretoria da OAB e o objetivo da Banese 
Corretora de Seguros é firmar uma parceria entre as duas instituições.
 “Queremos ofertar uma parceria que seja boa para a advocacia, para a OAB e a Banese Corretora, com vendas de seguros, 
trazendo benefícios para a classe dos advogados”, ressaltou.

 No dia 12 de fevereiro, das 8h às 16h, foi realizado no Teatro Atheneu, o Ciclo de Palestras de Direito Animal. O evento foi promovido 
pela Comissão de Direito Animal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE) e contou com a colaboração do Centro de 
Ensino e Instruções da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) e do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Sergipe (CRMV).
 Estiveram presentes no evento 28 alunos do Curso de Formação de Oficiais da PMSE. Na oportunidade, os cadetes assistiram a 
palestras ministradas pelos membros da Comissão de Direito Animal da OAB, os advogados Danielle Ferreira, Emanuel Matias, Leonne 
Teles e Raquel Brito, do médico veterinário e conselheiro do CRMV/SE, Emerson Israel Mendes e do tenente-coronel da Polícia Militar de 
São Paulo, Marcelo Robis, que foi exibida durante o evento.
 De acordo com a presidente da Comissão de Direito Animal da OAB/SE, Danielle Ferreira, o ciclo de palestras de Direito Animal 
é uma iniciativa muito importante para a disseminação desse novo ramo do Direito e para a sensibilização dos agentes da segurança 
pública no que diz respeito às ocorrências envolvendo maus-tratos aos animais.

OAB se reúne com Banese Corretora de Seguros

Comissão de Direito Animal da OAB promove Ciclo de  
Palestras para os cadetes da Polícia Militar
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 Iniciou em 18 de fevereiro, na sede da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE), o atendimento exclusivo do 
Instituto Nacional do Seguro Social em Sergipe (INSS) à advocacia sergipana. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em 
Sergipe (OAB/SE), Inácio Krauss, juntamente com o secretário-geral, Aurélio Belém, o diretor-tesoureiro, David Garcez e a presidente da 
CAASE, Hermosa França, recepcionaram a servidora do INSS que atenderá a classe.
 A iniciativa é resultado do acordo firmado entre a Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE) e a gerência 
executiva do INSS no Estado, no último dia 25 de janeiro, com o objetivo de dar andamento aos processos de requerimento de benefícios 
que se acumularam com os advogados pela falta de atendimento prioritário nos últimos meses. O atendimento exclusivo também vai 
permitir que os advogados e advogadas que atuam no Direito Previdenciário sejam atendidos por agendamento de forma presencial ou 
virtual.
 De acordo com Inácio Krauss, esse convênio entre OAB e INSS que possibilitou ter um posto de atendimento exclusivo à advocacia 
dentro da instituição é uma grande conquista, haja vista que, por causa da pandemia, os advogados não estavam tendo o atendimento 
prioritário. “Chegamos a esse convênio e, nesse primeiro momento a funcionária do INSS está atendendo à advocacia dois dias na 
semana (terça e quinta-feira) das 12h às 18h, com uma média de 6 atendimentos por dia”, revela.

 O diretor geral da Escola Superior de Advocacia (ESA), Kleidson Nascimento dos Santos, realizou um balanço positivo das 
atividades desenvolvidas pela instituição no ano de 2020. Segundo ele, apesar de ter sido um ano desafiador, em razão da pandemia da 
Covid-19, foi um período em que a ESA conseguiu colher inúmeros bons frutos.
 “Seja antes da pandemia, quando a gente ainda conseguiu realizar cursos presenciais na capital e no interior, seja durante a 
pandemia de 2020, quando a gente conseguiu produzir muito mais. Tivemos eventos de exposição das mudanças para a advocacia 
nesse período, abordando as sessões de julgamentos virtuais, as audiências virtuais; tivemos eventos também de comunicação com a 
comunidade de advogadas e advogados sobre todas as mudanças que a advocacia passou neste período; bem como tivemos eventos 
de instrução do uso das ferramentas eletrônicas de trabalho da advocacia como o PJe, o PJe-Calc no âmbito da Justiça do Trabalho, e 
também fizemos cursos específicos para o ano que a gente vivia”, disse.

OAB inicia atendimento no posto do INSS exclusivo para a 
advocacia

Diretor geral da ESA faz balanço positivo das ações 
realizadas em 2020 e fala do planejamento para este ano
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 Em reunião com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, Fábio Túlio Correia Ribeiro, o presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, solicitou à Corte alterações relativas ao formato dos atos processuais.
Representando também a OAB/SE, participaram ainda do encontro virtual o secretário-geral da Seccional, Aurélio Belém; a secretária-
geral adjunta da OAB/SE, Andrea Leite; e o presidente da Comissão de Direitos Sociais do Trabalho da Ordem, Clodoaldo Andrade Júnior.
Entre os pontos abordados, a OAB/SE defendeu a necessidade de canal de videoconferência para despacho entre a Advocacia e a 
Magistratura; correição urgente nas 3ª e 4ª Varas; quando for requerido pelo advogado ou pela advogada que o depósito de alvarás seja 
efetuado em contas distintas (Causidico(a) e parte).
 “Abordamos questões que estão sendo mantidas, mas, como houve a troca da direção do TRT, achamos importante ratificá-las. 
Além disso, apresentamos alguns problemas, principalmente em relação ao andamento de processos em algumas Varas do primeiro 
grau”, disse Inácio.
 O presidente da Comissão de Direitos Sociais do Trabalho da OAB, Clodoaldo Andrade, ressaltou a necessidade de existir uma 
mínima padronização no procedimento quanto as audiências virtuais, prestigiando a previsibilidade. Além de ser adotada a sala de 
recepção das partes testemunhas, advogados e advogadas no horário marcado para a audiência, evitando a espera angustiante, por 
vários minutos, da autorização para entrada na sala virtual.
A vice-presidente do TRT20, Rita de Cássia Pinheiro, considerou que, ao tratar-se de audiência integralmente virtual, não há como deixar 
de ser apresentado o rol de testemunhas antecipadamente, sob pena de assim não agindo ser quebrada a tão buscada segurança na 
produção da prova.

 O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, decidiu encaminhar ao Conselho Federal da OAB um 
requerimento de propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, no STF, em face da Emenda à Constituição nº 103/2019.
 A Emenda permitiu à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a capacidade de instituir contribuições aos 
servidores ativos, aposentados e pensionistas. O dispositivo foi à discussão devido ao debate da OAB/SE sobre a Lei Complementar 
Estadual nº 113/2005.
 No ano passado, a lei nº 113/2005 foi alterada pela Lei Complementar Estadual 338/2020. A mudança definiu que, quando houver 
déficit atuarial, a contribuição incidirá sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que superar o valor do salário-
mínimo vigente.
 A matéria sobre o assunto contou com a relatoria da conselheira seccional, Fernanda Sousa, que considerou a modificação (no 
artigo 94 da lei) inconstitucional. Segundo ela, incidir a contribuição viola o estabelecido no parágrafo 18°, do artigo 40 da Constituição 
Federal.

Em reunião, OAB/SE solicita ao TRT20 mudanças relativas ao 
formato dos atos processuais

Seccional encaminhará ao CFOAB propositura de ADI em face 
da Emenda à Constituição nº 103/2019

23

23

Fevereiro

Fevereiro

Leia na
íntegra

Leia na
íntegra

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/02/23/em-reuniao-oab-se-solicita-ao-trt20-mudancas-relativas-ao-formato-dos-atos-processuais/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/02/23/seccional-encaminhara-ao-cfoab-propositura-de-adi-em-face-da-emenda-a-constituicao-no-103-2019/


12
INFORMATIVO ESPECIAL ATUAÇÃO DA oAB/SEfevereiro 2021 12

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE) aprovou, por unanimidade, a proposta de Resolução para criação da Medalha 
Juçara Fernandes Leal de Mello. A proposta de criação foi feita pela Diretoria da OAB/SE e pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Esta 
é a quinta condecoração oficial instituída pela Ordem em Sergipe nos últimos 85 anos.
 O Processo Administrativo nº 26.0000.2021.000703-7 teve como relatora a conselheira estadual e vice-presidente da Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher, Bruna Menezes Carmo, que teve o seu voto elogiadíssimo pelos conselheiros presentes na sessão ordinária.
 Em seu voto pela aprovação do Anteprojeto de Resolução, Bruna Menezes ressaltou que a Seccional da OAB em Sergipe se destaca na 
vanguarda dos esforços para concretizar a igualdade entre homens e mulheres, cumprindo fielmente o que preceitua o artigo 44 do Estatuto da 
Advocacia.
 Bruna também afirmou que “diante desse contexto de Justiça Social em que a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Sergipe 
pauta seu trabalho institucional e social, como forma de aplicar gradativamente a equidade que já vem promovendo, através da construção 
histórica da própria essência da entidade, nada mais coerente que a criação de medalha que simbolize a atuação da mulher jurista venha por 
representante da voz de uma geração de mulheres que se emanciparam e foram emancipadoras, como pela renomada professora de Direito, 
jurista e advogada. Dra. Juçara Fernandes Leal de Mello”, enfatizou.
 Ao finalizar, a relatora declarou que o voto era pela aprovação do Anteprojeto de Resolução, que cria a Medalha Juçara Fernandes Leal 
de Mello, a ser destinada a homenagear mulheres que se destacaram em suas atividades e profissões, ou àquelas que prestaram relevantes 
serviços ao Estado de Sergipe.
Unanimidade
 Após a leitura do voto, o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, declarou que de forma unânime foi instituída a Medalha Juçara Fernandes 
Leal de Mello, que será entregue durante a II Conferência Estadual da Advogada, nos próximos dias 23 e 24 de março. Segundo Krauss, a Medalha 
como está na Resolução, será entregue a família da homenageada que autorizou a instituição do nome dela para a honraria.
 Além da família da professora Juçara Fernandes Leal de Mello, a medalha também será entregue a outra homenageada escolhida pelo 
Conselho. Conforme o presidente da Ordem, acatando por aclamação a sugestão da Diretoria da OAB/SE, o nome escolhido foi o da professora, 
conselheira federal e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Adélia Moreira Pessoa. “Declaro por aclamação a escolha como 
também homenageada da Medalha Juçara Fernandes Leal de Mello, a professora e conselheira Adélia Moreira Pessoa. Com a criação da Medalha 
Juçara Fernandes Leal de Mello hoje é uma data histórica para nós que fazemos a OAB/SE”, enfatizou.
Muito emocionada, a conselheira federal Adélia Pessoa agradeceu a escolha do seu nome para tão importante homenagem. “Muito obrigada 
a todas as pessoas que aqui estão. Estava me lembrando que Tomás de Aquino dizia que a gratidão tem três níveis, o primeiro nível de 
reconhecimento é o nível intelectual, cerebral, meramente cognitivo; o segundo nível de dar graças, que é um nível intermediário da gratidão; 
e tem o nível mais profundo e aí a língua portuguesa tem muito obrigada. O muito obrigada é muito mais que dar graças. Estou obrigada em 
relação a cada um de vocês, a cada um dessa Diretoria”, disse.
 O ex-presidente do Conselho Federal da OAB e da Seccional Sergipe, Cezar Britto, parabenizou a Diretoria pela criação da medalha e 
ressaltou sobre a tarefa difícil de escolher um nome por serem inúmeros os advogados e advogadas valorosos que representam o Estado. “A 
OAB escolheu lealmente alguém que simboliza tudo isso, que é a professora Juçara”, disse Britto.

Conselho Seccional aprova por unanimidade a criação da 
Medalha Juçara Fernandes Leal de Mello

23 Fevereiro

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão de 
Direito Digital, Inovação e Tecnologia lança a Cartilha Segurança na Web – O que a sociedade 
precisa saber para se proteger do maior vazamento de dados de todos os tempos.
A publicação traz em seu conteúdo informações relativas ao cuidado com links e senhas; 
a utilização do wi-fi, antivírus e rede VPN; a importância do uso do antivírus; o uso da 
criptografia; a importância da atenção redobrada com e-mails; conhecer os tipos de crimes 
cibernéticos mais comuns; e o que se deve fazer quando sofrer um golpe.
 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 Isa Dionne Correa, Jéssica Prado, Laura Sthephany e Pedro Otto.
 A presidente da Comissão de Direito Digital, Inovação e Tecnologia, Milla Cerqueira, 
revelou que recentemente houve um grande vazamento de dados no Brasil. Segundo ela, 
o vazamento foi considerado o maior já ocorrido até então e envolveu mais de 200 milhões 
de CPFs. “Isso causa, por consequência, um impacto muito grande em futuras fraudes 
cibernéticas e até mesmo fraude de identidade, com pessoas se fazendo passar por outras, 
uma vez que possuem as informações dessas vítimas”, alertou.
 “Essa cartilha nasceu também com o objetivo de prevenir, de fazer a sociedade, 
através do conhecimento, tornar-se mais forte, mais segura”, pontuou.
 A Cartilha é direcionada a sociedade sergipana, mas pode vir a ter um impacto 
em âmbito nacional. “As informações da cartilha foram simplificadas ao máximo para que 
pudesse atingir pessoas de todos os níveis de conhecimento e que atuem não só no Direito, 
mas em qualquer área. Queremos que qualquer cidadão possa ler, entender e tentar se 
precaver da melhor maneira”, afirmou.

OAB lança Cartilha sobre Segurança na Web

23 Fevereiro
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 Após solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado alterou a 
norma que exigia a apresentação de procuração pública ou particular, com firma reconhecida, do advogado ou advogada no requerimento 
de benefícios.
 A obrigatoriedade estava prevista na Portaria nº 59, de 2020, que dispõe sobre a instrução da concessão do benefício de pensão 
por morte. A OAB afirmou em ofício que é direito da classe postular, em juízo ou fora dele, sem ser exigido reconhecimento de firma da 
procuração.
 O SergipePrevidência acatou o pleito e estabeleceu que o requerimento de representante legal deverá ser instruído com 
procuração pública ou particular com firma reconhecida, salvo nos casos em que o representante seja advogado, onde se dispensa o 
reconhecimento de firma.

 A Justiça Federal em Sergipe publicou a Portaria nº 12/2021, que estabelece procedimentos de prevenção ao Covid-19 e prevê sobre 
as atividades presenciais de perícias, audiências e atendimento, mantendo o funcionamento do expediente de forma preferencialmente 
remota.
 A realização de perícia médica na Seção Judiciária ocorrerá apenas quando não for possível ser promovida nos consultórios 
dos profissionais. Além disso, será sempre priorizada a via eletrônica para a realização das audiências e das diligências efetivadas pelos 
Oficiais de Justiça.
 Segundo a nova portaria, as audiências poderão ser realizadas de forma mista, combinando a participação do magistrado, 
membros do Ministério Público, advogados, procuradores, partes e testemunhas de maneira virtual e presencial, sendo observadas 
algumas exigências.
 A partir de 1º de março, as unidades judiciárias e a Seção de Atendimento e Protocolo designarão ao menos um servidor para o 
atendimento presencial e por via telefônica, nos seus respectivos locais de funcionamento, no período de 8 às 12 horas, de segunda a 
sexta-feira.
 Apenas terão acesso ao protocolo das unidades internas, com finalidade de atendimento presencial, até dois usuários externos, 
de forma simultânea, mediante prévio contato telefônico da recepção geral do prédio com a respectiva unidade.

SergipePrevidência retira necessidade de apresentação de 
procuração com firma reconhecida da classe

Justiça Federal em Sergipe publica nova portaria sobre 
atividades presenciais na Corte
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 Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, contribuíram com o livro “Democratizando o Acesso à Justiça”, 
lançado pelo Conselho Nacional de Justiça nesta segunda-feira, 22. A obra contou com a coordenação da jurista sergipana, Flávia Pessoa.
Na publicação, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Seccional, Adélia Moreira Pessoa, escreveu sobre a mulher 
em situação de violência e o presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra em Sergipe, Ilzver Matos, abordou a liberdade 
religiosa.
 Autora do quarto capítulo da obra, Adélia ressaltou a importância de visibilizar discriminações que ainda permeiam a sociedade 
e repercutem no sistema de justiça. Em seu artigo, a presidente da Comissão propôs uma reflexão sobre gênero e acesso à justiça.
“O Comitê CEDAW observou uma série de obstáculos e restrições que impedem as mulheres de realizar seu direito de acesso à Justiça, 
com base na igualdade, incluindo a falta de proteção jurisdicional efetiva dos Estados-parte em relação a todas as dimensões do acesso 
à Justiça”.
 De acordo com Adélia Moreira Pessoa, “esses obstáculos ocorrem em um contexto estrutural de discriminação e desigualdade, 
devido a fatores que permeiam a sociedade como estereótipos de gênero, requisitos, procedimentos e práticas em matéria probatória”.
No nono capítulo, o presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra em Sergipe, Ilzver Matos, falou sobre povos de terreiro, 
liberdade religiosa e acesso à justiça, analisando o racismo religioso e o diálogo entre comunidades tradicionais e o sistema de justiça 
no Estado.
 Ilzver partiu da ideia de que o sistema de justiça acumula cinco benefícios partilhados narcísica e historicamente com a elite 
branca racista brasileira: o benefício da ignorância, o benefício do cinismo, o benefício da apatia, o benefício da escravidão e o benefício 
do extermínio.
 “Esses benefícios dificultam a abertura de espaços para a compreensão das especificidades dos povos de terreiro pelo sistema 
de justiça e gera atos administrativos e judiciais que, no lugar de protegerem direitos e garantias constitucionais convencionais e legais 
desses povos”.
 Com a participação de juristas de todo Brasil, a obra aborda ainda assuntos como garantia da proteção das minorias no cárcere, 
democratização do direito à justiça, direito à informação, necessidade do direito da antidiscriminação, acessibilidade da pessoa com 
deficiência; etc.
 A obra resultou do evento “Democratizando o Acesso à Justiça”, promovido pelo CNJ, em julho de 2020. 

 Na terça-feira, 23, em boas-vindas a jovens advogados e advogadas do 
Estado, a Ordem dos Advogados do Brasil promoveu mais um Curso de Ingresso 
à Advocacia. Realizado de forma online, o curso visa preparar os bacharéis que 
prestarão compromisso em solenidade na OAB.
 Em reunião com os futuros profissionais, o presidente da OAB/SE, 
Inácio Krauss, esclareceu os procedimentos da cerimônia de compromisso e 
ressaltou a importância da capacitação, que aborda temas essenciais para a 
jovem advocacia no ingresso ao mercado de trabalho.
 Após o encontro, foi dado início ao Curso de Ingresso. Até a quinta-feira, 
25, através de reflexões sobre os aspectos práticos relevantes para o exercício 
diário da advocacia, o curso abordou temas como a sustentação oral, a ética, o 
Direito Penal, os Juizados Especiais, etc.
 Na terça-feira, 23, deu início ao ciclo de palestras o secretário-geral 
da OAB/SE, Aurélio Belém, que abordou prerrogativas da classe e Estatuto da 
OAB. Ministraram palestra também Jademir Câmara (sobre ética e TED); Silvana 
Farias (acerca do peticionamento no Portal do Advogado); e Max Dória (sobre 
Sistemas PJe e Creta na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho).
 Na quarta-feira, 24, Maria da Purificação Vieira palestrou sobre modelos 
e constituição de sociedades de advogados; Milla Cerqueira acerca de direito 
digital e inovações na advocacia; Carlos Eduardo Siqueira sobre advocacia pro 
bono e advocacia dativa; e Marcos Vinícius Mota acerca de experiências da 
advocacia criminal e Juizados Especiais.
 No último dia do evento, dia 25, Ingrid Wernick abordou produtividade 
na advocacia; Wesley Araújo Cardoso palestrou sobre oratória aplicada à 
advocacia; e Cezar Britto, ex-presidente Nacional da OAB, ministrou explanação 
sobre sustentação oral nos tribunais superiores.

Representantes da OAB/SE participam de obra lançada pelo 
Conselho Nacional de Justiça

Em boas-vindas a futuros advogados e advogadas, OAB/SE 
realiza mais um Curso de Ingresso à Advocacia
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 A manhã da quinta-feira, 25, foi de muita emoção para os 21 jovens advogados e advogadas que receberam as credenciais 

durante solenidade realizada no Auditório da Regional do Agreste da OAB/SE, sediado em Itabaiana. A cerimônia contou com a presença 

do presidente da Ordem, Inácio Krauss, o secretário-geral, Aurélio Belém, da presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de 

Sergipe (CAASE), Hermosa França, do presidente da Comissão Regional de Itabaiana, Leonardo Barros Chagas, e o representante do 

Conselho Estadual da Jovem Advocacia, Jhônatas Lima Santos.

 A solenidade foi aberta pelo presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, que saudou a todos e a todas e deu às boas-vindas. Krauss falou 

da satisfação de participar da solenidade e disse que tem sido um compromisso da gestão se fazer presente na entrega da credencial, 

uma das cerimônias mais importantes da OAB.

 O secretário-geral, Aurélio Belém, disse que considera a entrega de credenciais uma das solenidades mais importantes da 

instituição. “Nada mais justo do que a Diretoria da Seccional comparecer aqui pessoalmente para entregar as carteiras aos advogados 

e advogadas da Regional Agreste, prestigiando a advocacia do interior e dando a marca da unidade, da inexistência de uma separação 

entre a advocacia de capital e a advocacia do interior. É a marca da inclusão, é a marca dessa gestão”, salientou.

 O presidente da Comissão Regional de Itabaiana, Leonardo Barros Chagas, disse que quem está chegando agora não tem 

dimensão do desafio que foi construir a sede da Regional e dar funcionalidade a ela. “Nos últimos cinco anos essa é 26ª solenidade de 

recebimento de carteiras que realizamos e como o presidente Inácio Krauss fala é o evento mais importante, e que a gente mais tem 

carinho porque é quando a gente vê a alegria dos familiares e dos nossos colegas, e que a gente vê pessoas se somando por uma causa 

que não é individual, mas uma causa coletiva”, ressaltou.

OAB entrega credenciais a 21 novos advogados e advogadas 
em Itabaiana

25 Fevereiro
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