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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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 No dia 1º de março, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), entregou a nova Sala da Advocacia Advogado 
Antônio de Pádua Oliveira Costa, localizada no Fórum Eleitoral Desembargador Manuel Pascoal Nabuco, no município de Umbaúba. A 
solenidade contou com a presença do presidente da Ordem, Inácio Krauss, da secretária-geral adjunta, Andrea Leite, do tesoureiro, David 
Garcez, do presidente da Regional de Estância, Marcos Vinicius Mota e da juíza Karyna Torres Gouveia Marroquim Abdala.
 De acordo com o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, as salas da advocacia são umas das prioridades da gestão. “Sabemos que 
muitos advogados e advogadas do Estado as utilizam enquanto não têm seus próprios escritórios. A gente sabe que muitos advogados 
fecharam seus escritórios e dependem da sala da OAB para continuar os seus atendimentos. Reinaugurar uma sala no tempo atípico e 
difícil no qual estamos vivendo representa muito e é uma felicidade grande para a OAB e, por consequência, para a advocacia”, ressaltou.

 O Tribunal de Justiça de Sergipe apresentou no início de março o projeto ‘Advogados Dativos Facilitadores’ para a Ordem dos 
Advogados do Brasil e a Procuradoria-Geral do Estado. A ação visa impulsionar a participação da advocacia dativa em programas de 
justiça restaurativa.
 O projeto visa unir a atuação da advocacia que atua como advogados dativos na fase processual inicial – quando judicializado o 
feito e ainda sem nomeação do dativo – racionalizando os custos e contemplando a participação do advogado dativo nas situações em 
que a legislação vigente já autoriza sua nomeação.
 Representando a advocacia sergipana, participaram da reunião o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, e o presidente da 
Comissão de Apoio à Advocacia Dativa, Kim Noronha. Para Inácio, a ação é importante, pois busca estimular a participação da advocacia 
dativa na justiça restaurativa, sendo um novo nicho para os dativos.

OAB entrega nova Sala da Advocacia em Umbaúba

Justiça restaurativa em pauta: projeto “Advogados Dativos 
Facilitadores” é apresentado para OAB/SE
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/02/oab-entrega-nova-sala-da-advocacia-em-umbauba/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/02/justica-restaurativa-em-pauta-projeto-advogados-dativos-facilitadores-e-apresentado-para-oab-se/
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 O diretor geral da Escola Superior de Advocacia (ESA), Kleidson Nascimento dos Santos, participou dia 26 de fevereiro, da 
solenidade de abertura do ano acadêmico da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (EJUD20). Na oportunidade, 
ele representou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss.

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE) recepcionou no mês de março 182 advogados. 
  As cerimônias contaram com a presença da Diretoria da Seccional e foram transmitidas pelo canal da OAB no YouTube (www.
youtube.com/oabse). Assista as solenidades de compromisso no nosso canal. 

Diretor da ESA participa da abertura do ano acadêmico da 
Escola Judicial do TRT20

OAB realiza entrega de credenciais a novos advogados e 
advogadas
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/02/diretor-da-esa-participa-da-abertura-do-ano-academico-da-escola-judicial-do-trt20/
https://www.youtube.com/user/OABSE/videos
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 No dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Este dia é historicamente marcado pela luta por melhores 
condições de vida, trabalho e pelo direito ao voto. De acordo com a conselheira federal e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos 
da Mulher (CDDM) da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), o 8 de março é sem dúvida um dia para reforçar a luta pela 
equidade.
 “Com efeito, o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, é uma data instituída para provocar na sociedade a reflexão acerca dos 
avanços e desafios que ainda persistem no campo da defesa dos direitos da mulher, reafirmando a história das lutas das mulheres no 
contexto de transformação geral da sociedade”, afirmou Adélia.

 Preocupados com o crescimento do número de crimes contra a mulher desde o início da pandemia, o Conselho Regional de 
Farmácia de Sergipe (CRF/SE) e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe (OAB/SE) reforçam a importância da campanha Sinal 
Vermelho Contra a Violência Doméstica. De acordo com o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), 14 mulheres 
foram vítimas de feminicídio em Sergipe no ano de 2020.
 A campanha produzida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) no ano passado 
tem o intuito de tornar a denúncia mais simples e ajudar as vítimas a romperem o silêncio. Para denunciar, basta que a vítima mostre um 
“X” vermelho marcado em uma das mãos para o funcionário de alguma farmácia. O projeto conta com a parceria de 10 mil farmácias e 
drogarias em todo o país.

Dia Internacional da Mulher: uma data para refletir sobre o 
papel da mulher na sociedade, os avanços e desafios

Dia da Mulher: CRF/SE e OAB/SE ressaltam a importância da 
Campanha Sinal Vermelho
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/08/dia-internacional-da-mulher-uma-data-para-refletir-sobre-o-papel-da-mulher-na-sociedade-os-avancos-e-desafios
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/08/dia-da-mulher-crf-se-e-oab-se-ressaltam-a-importancia-da-campanha-sinal-vermelho
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 A Ordem dos Advogados do Brasil aderiu à campanha “Destinar 2021”, realizada pelo Governo do Estado. O objetivo da ação é 
incentivar a população a destinar parte do Imposto de Renda para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e para o Fundo dos 
Direitos do Idoso.
 Além da OAB/SE, a campanha conta com a parceria da Prefeitura de Aracaju, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Federal 
em Sergipe, do Ministério Público de Sergipe, do Sindifisco, do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª 
Região.

 Os integrantes do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, definiram diretrizes e 
encaminhamentos para o exercício do ano de 2021. No encontro, foram abordados assuntos de ordem administrativa.
 Entre os temas foram discutidos a adoção de novas sistemáticas para a formulação de enunciados e os efeitos da condenação 
criminal nos processos ético-disciplinares. Na reunião, foram dadas boas-vindas a novos integrantes: Cláudio Abranches (1ª Turma) e 
Wesley Santana (3ª Turma).

OAB/SE adere à campanha “Destinar 2021”

Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SE define diretrizes e 
encaminhamentos para exercício de 2021
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/09/oab-se-adere-a-campanha-destinar-2021
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/09/tribunal-de-etica-e-disciplina-da-oab-se-define-diretrizes-e-encaminhamentos-para-exercicio-de-2021/
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 Por unanimidade, no dia 10 de março, a primeira seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu favoravelmente ao cabimento 
de honorários advocatícios no julgamento de exceção de pré-executividade, observado o princípio da causalidade. A OAB tem feito 
um trabalho permanente em defesa da valorização da advocacia e luta contra o aviltamento de honorários. Por essa razão, a Ordem 
acompanhou de perto mais essa batalha em defesa da categoria e trabalhou para que essa decisão favorável pudesse ser alcançada.
 “A decisão do STJ é uma grande vitória da advocacia. Reafirma o princípio de sua valorização por meio da defesa dos honorários, 
luta histórica da OAB e prioridade absoluta nesta gestão. Acompanhamos de perto o julgamento desse recurso, como fizemos em outros 
que trataram do tema. A verba honorária não pode ser aviltada e exatamente para prevenir o isso, o CPC já delimita os parâmetros para 
sua fixação”, disse o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz.

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, realizou virtualmente no dia 11 de março, a posse de 75 novos integrantes de 
comissões. O evento foi marcado ainda pela posse de três defensores dativos e dos membros da Comissão de Direito Condominial, criada 
ineditamente.
 Compõem a Diretoria da Comissão, Saulo Alvares Carvalho (presidente); Thiago Rodrigues dos Santos (vice-presidente); Emanuelle 
Lima Martins (secretária-geral); e Ítalo Francisco Silva (secretário-geral adjunto). Os defensores dativos empossados na oportunidade 
foram Ellen Matilde Rodrigues Santos, Rafael dos Anjos Santos e José Augusto do Nascimento Júnior.

Decisão garante direito a honorários de sucumbência em 
julgamentos de exceção de pré-executividade

Integrantes de comissões temáticas e especiais da OAB/SE 
tomam posse em solenidade virtual
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/10/decisao-garante-direito-a-honorarios-de-sucumbencia-em-julgamentos-de-excecao-de-pre-executividade
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/11/integrantes-de-comissoes-tematicas-e-especiais-da-oab-se-tomam-posse-em-solenidade-virtual/
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 A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, ficou ciente no dia 12, da 
situação do Asilo Rio Branco. A OAB buscou subsídios sobre o falecimento de duas idosas assistidas pelo asilo – noticiadas como vítimas 
de Covid-19.
 A Comissão se reuniu, de maneira virtual, com representantes do Ministério Público do Estado, do Conselho Municipal de Defesa 
dos Direitos do Idoso, da Vigilância Sanitária, da Vigilância Epidemiológica e do Asilo Rio Branco para informar-se acerca da conjuntura 
atual da instituição.

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE) participou no dia 11 de março da reunião virtual do Comitê de Retomada 
do Serviço Público Pós-Crise do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª (TRT20). Na oportunidade, a Ordem esteve representada pela 
secretária-geral adjunta, Andrea Leite, que concordou com a proposta apresentada pelo desembargador presidente do TRT20, Fabio 
Túlio Correia Ribeiro, de aumentar as restrições no âmbito do Tribunal, a fim de evitar o avanço do novo Coronavírus.
 A proposta do presidente do TRT20, aprovada por unanimidade na reunião do Comitê determina que fica suspensa, em caráter 
extraordinário, desde a  sexta-feira,  12 de março de 2021, até ulterior deliberação, a prestação presencial de serviços no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 20ª Região; a suspensão das audiências mistas, sendo permitidas somente as audiências telepresenciais; a 
paralisação, em regra, do cumprimento de mandados judiciais, ressalvando-se as situações excepcionais, a serem analisadas no caso 
concreto, fundamentadas pelo magistrado que dirigir o processo, para que não haja perecimento de direito; e a manutenção do trabalho 
presencial somente para as atividades consideradas essenciais que não sejam possíveis de forma remota.

OAB/SE discute com MP, Vigilância Sanitária e Conselho 
Municipal a situação no Asilo Rio Branco

OAB participa da reunião do Comitê de Retomada do Serviço 
Público Pós-Crise do TRT20 e apoiou a adoção de medidas 
mais restritivas contra o novo Coronavírus
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/12/oab-se-discute-com-mp-vigilancia-sanitaria-e-conselho-municipal-sobre-situacao-no-asilo-rio-branco
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/12/oab-participa-da-reuniao-do-comite-de-retomada-do-servico-publico-pos-crise-do-trt20-e-apoiou-a-adocao-de-medidas-mais-restritivas-contra-o-novo-coronavirus/
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 Diante do número crescente de novos casos de Covid-19, a Justiça Federal, em Sergipe, através da Portaria nº 17/2021, instituiu a 
suspensão  do dia 15 de março até o dia 30 de abril, do atendimento e das audiências presenciais (designadas a partir do dia 22 de março).
 Ficam mantidas audiências e sessões de julgamento por meio eletrônico. No caso de réu preso, a audiência poderá ser realizada 
de forma presencial, em caso de absoluta imprescindibilidade, a critério do magistrado ou magistrada. Além disso, as audiências mistas 
ficam limitadas a 70% da atual pauta, mesmo percentual de limitação para as perícias realizadas nos prédios da JFSE.

JFSE suspende atendimentos e audiências presenciais até dia 30 
de abril

15 Março

LLeia naeia na
íínnttegegrraa

 O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), por meio do Gabinete de Crise, restringiu o atendimento das atividades 
presenciais. A medida está normatizada na Portaria Conjunta nº 16/2021 – GP1 e a decisão do Executivo de restringir a circulação de 
pessoas, conforme orientado pelo comitê técnico-científico, o aumento de casos de Covid-19 e a alta ocupação de leitos de UTI no Estado 
basearam a decisão do colegiado.
 Neste período, os advogados e advogadas deverão se comunicar com a sede do TJSE e as unidades jurisdicionais via e-mail do 
setor ou via telefonista, ligando para os números 79 3226-3100 (Palácio da Justiça), 79 3226-3500/3700/3716 (Fórum Gumersindo Bessa) e 
79 3234-5500 (Fóruns Integrados III).

TJSE informa canais de comunicação durante período de restrições 
das atividades presenciais

16 Março

LLeia naeia na
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 A Justiça Federal em Sergipe (JFSE) suspendeu por meio da Portaria nº 17/2021, o atendimento e as audiências presenciais até 
o dia 30 de abril. A medida foi adotada devido a crescente evolução do número de novos casos provocados pelo novo Coronavírus e de 
internações de pacientes, especialmente em leitos de UTI em Sergipe.
 De acordo com a Portaria, os advogados e advogadas poderão se comunicar com a Justiça Federal e as suas unidades jurisdicionais 
através dos e-mails  das varas e também por meio do Balcão Virtual.

Justiça Federal disponibiliza canais de comunicação para a advocacia
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/15/jfse-suspende-atendimentos-e-audiencias-presenciais-ate-dia-30-de-abril/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/16/tjse-informa-canais-de-comunicacao-durante-periodo-de-restricoes-das-atividades-presenciais/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/16/justica-federal-disponibiliza-canais-de-comunicacao-para-a-advocacia/
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 No dia 16, o Gabinete de Crise do Tribunal de Justiça de Sergipe definiu a ampliação do regime de trabalho remoto integral para 
os servidores das unidades jurisdicionais, de 1º e 2º Graus, e administrativas do Poder Judiciário do Estado até o dia 4 de abril.
 As audiências e sessões de julgamento designadas virtuais e por videoconferência serão realizadas normalmente. Nas unidades 
em que não for possível o regime diferenciado de trabalho remoto integral, os casos serão decididos pela presidência.
Ficam suspensas todas as audiências presenciais, mistas e sessões do júri. As audiências inicialmente designadas em meio presencial 
poderão ser realizadas por videoconferência ou por meio telepresencial, desde que possível e atendidos atos normativos e legislação 
vigente.
 Os mandados deverão ser cumpridos da seguinte forma: mandados urgentes preferencialmente por meio de aplicativo de 
mensagens multiplataforma ou similar, nos termos da Portaria Conjunta 33/2020-GP1, e, não sendo possível, presencialmente; os demais 
mandados, somente por meio de aplicativo de mensagens multiplataforma ou similar.
 Nesse período, os atendimentos e contatos serão realizados via e-mail do setor ou via telefonista: 79 3226-3100 (Palácio da 
Justiça), 79 3226-3500/3700/3716 (Fórum Gumersindo Bessa) e 79 3234-5500 (Fóruns Intergrados III). Para falar com a Central de Plantão, 
o contato deve ser dirigido para 79 98847-5953, das 13 às 18h, e no plantão noturno.

 O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20), por meio do seu 
presidente, desembargador Fábio Túlio Correia Ribeiro, instituiu e regulamentou 
através do ATO SGP.PR Nº 006/2021, o Balcão Virtual. A plataforma tem a finalidade 
de permitir o atendimento, em ambiente virtual, de partes, advogados ou qualquer 
interessado nos processos em tramitação nas secretarias das Varas do Trabalho.
 Conforme o TRT20, o Balcão Virtual funcionará durante o horário estipulado 
de atendimento ao público, em dias úteis, das 7h30 às 14h30, sem necessidade de 
agendamento prévio, de forma similar à do balcão de atendimento presencial das 
Varas do Trabalho.
De acordo com o ATO SGP.PR Nº 006/2021, cada Secretaria manterá uma única sala de 
atendimento virtual, exclusiva para o Balcão Virtual, com endereço eletrônico (URL – 
Uniform Resource Locator) permanente.
 Para acessar o Balcão Virtual é necessário que o usuário entre no site do 
TRT20, onde estarão disponíveis os links das unidades judiciárias do primeiro grau 
de jurisdição. A ferramenta tecnológica a ser utilizada para o atendimento no Balcão 
Virtual será a plataforma oficial Zoom. Assim, para solicitar um atendimento remoto, 
o usuário deverá clicar no link correspondente à unidade em que tramita sua ação. Ao 
ingressar na reunião, o solicitante deverá aguardar a ordem de atendimento na sala de 
espera virtual.

Audiências e sessões presenciais suspensas: TJ/SE amplia 
restrições de atividades até dia 4 de abril

TRT20 institui Balcão Virtual para atender advogados, partes e 
interessados nos processos em tramitação nas secretarias
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/16/audiencias-e-sessoes-presenciais-suspensas-tj-se-amplia-restricoes-de-atividades-ate-dia-04-de-abril/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/18/trt20-institui-balcao-virtual-para-atender-advogados-partes-e-interessados-nos-processos-em-tramitacao-nas-secretarias/
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 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE) prorrogou por meio da Resolução nº 003/2021, o prazo estabelecido pela 
Resolução nº 002/2021 para o funcionamento da Seccional.
 De acordo com o Art. 1º da Resolução 003/2021, fica suspensa a realização de eventos e reuniões presenciais, inclusive os já, 
eventualmente, autorizados, até o dia 5 de abril de 2021. Na Resolução anterior o prazo se encerrava no dia 21 de março.
 Além disso, conforme o Art. 2º da Resolução o expediente da OAB/SE no dia 26 de março de 2021 será das 8h às 14h, e não haverá 
expediente no dia 1º de abril de 2021. A Resolução também determina a suspensão dos prazos em processos no âmbito da Seccional nos 
dias mencionados no caput deste artigo.
 Ficam mantidas as medidas já adotadas por força das Resoluções publicadas anteriormente, no que não conflitar com o novo ato 
normativo.

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio do seu presidente, Inácio Krauss, enviou os ofícios 237/2021 e 
238/2021 para, respectivamente, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), desembargador Edson Ulisses de Melo, 
e o corregedor-geral do TJSE, desembargador Diógenes Barreto, solicitando providências em relação ao canal eletrônico de atendimento 
à advocacia sergipana, regulamentado através da Portaria Normativa nº 19/2021.
 A Portaria estabelece em seu artigo 2º, §7º, “que o atendimento ao público externo, com relação às unidades jurisdicionais 
e administrativa, dar-se-á exclusivamente pela Central Telefônica do Tribunal de Justiça, através dos telefones que se encontram 
disponibilizados no site deste Tribunal, a qual deve redirecionar as chamadas para os responsáveis indicados pelos respectivos setores”. 
E também foi disponibilizado pelo Tribunal a possibilidade de contato via e-mail.
 Ocorre que a OAB/SE tem recebido inúmeras reclamações dos advogados e advogadas, em razão da ineficiência dos canais 
telefônicos atualmente disponibilizados para o atendimento pelo TJSE. De acordo com as reclamações recebidas pela Ordem, as ligações 
para as linhas fornecidas não estão sendo transferidas para os servidores responsáveis pelo recebimento das chamadas externas, nas 
respectivas unidades jurisdicionais, conforme previsto no §8º, do artigo 2º da Portaria Normativa nº 19/2021.
 Além disso, o atendimento através de e-mail, na maioria das vezes, é totalmente incompatível com a urgência que os casos 
exigem, impedindo, o pleno exercício profissional.
 Nos ofícios, a OAB requer a adoção medidas administrativas, visando à efetivação do previsto no artigo 2º, §7º, §8º e §9º da 
Portaria Normativa nº 19/2021, bem como a implementação do Balcão Virtual, com base na Resolução 372/2021 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

OAB/SE prorroga prazo de suspensão de eventos e reuniões presenciais 
na Seccional para 5 de abril

OAB solicita eficiente atendimento à advocacia pelo Tribunal de Justiça 
de Sergipe
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 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados, esteve reunida 
em duas oportunidades, neste mês de março para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A primeira reunião remota 
ocorreu no último dia 15, com o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20). E a segunda aconteceu na quarta-feira, 24, com o 
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE).
 O objetivo das reuniões foi a troca de experiências e desafios existentes a partir da implementação da Legislação de Proteção 
de Dados no Brasil. De acordo com a presidente da Comissão de Direito Digital, Inovação e Tecnologia e do Comitê de Privacidade e 
Proteção de Dados da OAB/SE, Milla Cerqueira, os integrantes do Comitê estão muito preocupados com as ações educacionais e em 
conversar com os órgãos, a exemplo do que foi feito com o TRT20 e com o TJSE.
 “Vamos dar sequência a essas ações educacionais nos próximos meses para que nesse primeiro semestre haja essa troca 
com praticamente todos os órgãos públicos. Na sequência iremos lançar uma cartilha voltada para a advocacia, pois sabemos que 
muitos escritórios não conhecem muitas das funcionalidades de certos softwares de segurança, que objetivam uma maior proteção da 
informação no ambiente online”, afirmou.

Comitê de Privacidade e Proteção de Dados da OAB/SE se reúne com TRT20 
e TJSE e troca experiências

25 Março

 Em reunião com representantes da Secretaria de Estado de Justiça, do Trabalho e de Defesa ao Consumidor (SEJUC) e 
do Departamento do Sistema Prisional (DESIPE), integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil solicitaram na quarta-feira, 24, a 
regulamentação da visita de advogados e advogadas a internos e internas do sistema prisional durante a fase crítica da pandemia.
 O encontro se deu a pedido da Seccional, tendo em vista que a SEJUC estabeleceu a retomada, desde o dia 19 de março, da Fase 
Vermelha no sistema penitenciário. A medida determina a suspensão das visitas presenciais no Sistema Prisional do Estado de Sergipe, 
e implementava o atendimento virtual pré-agendado, para advocacia e defensores Públicos, durante o período compreendido de 15 dias.
Na reunião, o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, demonstrou a preocupação da instituição quanto às dificuldades que a advocacia 
está enfrentando para garantir a prerrogativa legal de comunicar-se com seus clientes. “Apesar do momento de crise que estamos 
vivenciando, as audiências judiciais e os processos continuam em pleno andamento”, argumentou o dirigente.
 O presidente da OAB requereu aos órgãos públicos a tomada de providências necessárias para possibilitar o acesso de advogados 
e advogadas aos internos do sistema penitenciário. “Estamos passando por um momento anormal. Precisamos de serenidade, 
prevenção e compreensão de todos. Em outros Estados da Federação, as visitas presenciais estão suspensas há vários meses por causa 
da pandemia, sendo somente executado o atendimento virtual. Solicitamos esse atendimento, mas sabemos que esse não é ideal diante 
da necessidade da confidencialidade”.
 “Em outros Estados, os escritórios de advocacia estão fechados, pois não foram considerados como atividade essencial. Aqui, a 
OAB, em entendimento com a PGE, vem mantendo os escritórios como atividade essencial. O que procuramos é minimizar os impactos 
da advocacia durante este difícil período. As medidas que propomos são de caráter excepcional. É tempo de procurarmos minimizar os 
problemas e não, potencializá-los”, disse.

Acesso da advocacia aos presídios durante período crítico da pandemia é 
discutido pela OAB com Sejuc

25 Março
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 Na quarta-feira, 24, a abertura da II Conferência 
Estadual da Mulher Advogada, promovida pela Ordem dos 
Advogados do Brasil, em Sergipe, celebrou vivências de luta 
e conclamou à batalha permanente em prol da efetivação 
de direitos da advocacia e da população femininas.
 “A efetiva participação feminina deve ser vista 
como verdadeiro movimento transformador da OAB e 
da sociedade”, aclamou o presidente da entidade, Inácio 
Krauss. “A Ordem tem papel relevante nesta luta pela 
efetivação dos direitos fundamentais e do respeito à 
diversidade”.

 Realizada com sucesso nos dias 24 e 25 de março pela Seccional 
Sergipe, a II Conferência Estadual da Mulher Advogada promoveu 
roda de conversa, oito painéis e lançou a Carta de Aracaju, que traz 
sugestões e ideias retiradas a partir dos debates efetuados no evento. 

Abertura da II Conferência Estadual da Mulher Advogada 
celebra trajetórias e conclama à luta em prol da mulher 

II Conferência Estadual da Mulher
Advogada é realizada com sucesso

25 Março

Confira as matérias: 

LLeia naeia na
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Cinco painéis ilustram o primeiro dia de realização da II 
Conferência Estadual da Mulher Advogada 

26 Março

 No primeiro dia da II Conferência Estadual da Mulher Advogada, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, 
foram realizados cinco painéis com a abordagem de diferentes temáticas. No Painel 1, o tema abordado foi Participação da Mulher no 
Sistema OAB e na Advocacia; e, no Painel 2, as prerrogativas da mulher advogada sob a perspectiva interseccional. 
 O Painel 3 teve como tema Carreira e Maternidade Prerrogativas da Advogada Gestante e Lactante; o painel 4 teve como temática 
Novas Gerações da Advocacia e o Olhar para as Mudanças do Século XXI, a Luz dos Princípios da Dignidade Humana da Pessoa Humana 
e da Igualdade; e o Painel 5 abordou o tema Mulheres Advogadas na Preservação da Herança e do Patrimônio Cultural da Advocacia.
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/25/abertura-da-ii-conferencia-estadual-da-mulher-advogada-celebra-trajetorias-e-conclama-a-luta-em-prol-da-mulher/
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 II Conferência Estadual da Mulher Advogada: painéis do 
segundo dia abordam feminismo negro, protagonismo e 
empreendedorismo 

26 Março

 No dia 25, feminismo negro, protagonismo e empreendedorismo foram temas dos painéis realizado virtualmente no último dia 

da II Conferência Estadual da Mulher Advogada, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, nos dias 24 e 25.

LLeia naeia na
íínnttegegrraa

 II Conferência Estadual da Mulher Advogada: roda de 
conversa aborda desafios na vivência profissional

26 Março

 Dia 25 da II Conferência Estadual da Mulher Advogada, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, foi marcado 

pela realização de uma roda de conversa, encabeçada por 10 advogadas – além de três painéis, abrilhantados por 15 juristas.

 Sob o tema “Desafios da advocacia na vivência da mulher advogada”, a roda de diálogo contou com a explanação de 10 mulheres 

advogadas. Entre os assuntos abordados, a competência e a aparência; a discriminação; a maternidade; o sexismo; o empreendedorismo 

feminino; etc.
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/26/ii-conferencia-estadual-da-mulher-advogada-paineis-do-segundo-dia-abordam-feminismo-negro-protagonismo-e-empreendedorismo/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/26/ii-conferencia-estadual-da-mulher-advogada-roda-de-conversa-aborda-desafios-na-vivencia-profissional/
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II Conferência Estadual da Mulher Advogada da OAB/SE 
lança Carta de Aracaju

31 Março

 A II Conferência Estadual da Mulher Advogada lançou no encerramento a Carta de Aracaju. O documento com sugestões e ideias 
retiradas a partir dos debates efetuados durante o evento também foi lido pela presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe (CDDM-OAB/SE), Adélia Moreira Pessoa, durante a Sessão Ordinária do Conselho 
Seccional na última segunda-feira, 29.
 “Essa Carta de Aracaju tem um pouco de cada painel, um pouco de cada Comissão”, ressaltou a presidente da CDDM, Adélia 
Pessoa, antes de ler o documento para os presentes na Conferência.

LLeia naeia na
íínnttegegrraa

confira outras matérias:

Participação da Mulher no Sistema OAB e na Advocacia é tema de debate 
no primeiro dia da Conferência Estadual da Mulher Advogada

Segundo Painel da Conferência Estadual da Mulher Advogada aborda o 

tema Prerrogativas da Mulher Advogada sob a Perspectiva Interseccional

Carreira e Maternidade Prerrogativas da Advogada Gestante e Lactante será 

tema de debate no Painel 3 da Conferência Estadual da Mulher Advogada

Painel 4 da Conferência Estadual da Mulher Advogada aborda o tema 

Novas Gerações da Advocacia e o Olhar para as Mudanças do Século XXI

Mulheres Advogadas na Preservação da Herança e do Patrimônio Cultural da 

Advocacia será destaque do Painel 5 da Conferência Estadual da Mulher Advogada

II Conferência Estadual da Mulher Advogada: painel 6 abordará “Feminismo 

Negro e Advocacia”

Conferência Estadual da Mulher Advogada debate no Painel 7 o tema Construa 

uma Jornada de Sucesso na Advocacia: seja você a Protagonista da sua História

II Conferência Estadual da Mulher Advogada: empreendedorismo da
mulher advogada é tema de painel 8

Mulheres Advogadas na Preservação da Herança e do Patrimônio Cultural da 

Advocacia será destaque do Painel 5 da Conferência Estadual da Mulher Advogada

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/31/ii-conferencia-estadual-da-mulher-advogada-da-oab-se-lanca-carta-de-aracaju/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/19/participacao-da-mulher-no-sistema-oab-e-na-advocacia-e-tema-de-debate-no-primeiro-dia-da-conferencia-estadual-da-mulher-advogada/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/19/segundo-painel-da-conferencia-estadual-da-mulher-advogada-aborda-o-tema-prerrogativas-da-mulher-advogada-sob-a-perspectiva-interseccional/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/22/carreira-e-maternidade-prerrogativas-da-advogada-gestante-e-lactante-sera-tema-de-debate-no-painel-3-da-conferencia-estadual-da-mulher-advogada/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/22/painel-4-da-conferencia-estadual-da-mulher-advogada-aborda-o-tema-novas-geracoes-da-advocacia-e-o-olhar-para-as-mudancas-do-seculo-xxi/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/22/mulheres-advogadas-na-preservacao-da-heranca-e-do-patrimonio-cultural-da-advocacia-sera-destaque-do-painel-5-da-conferencia-estadual-da-mulher-advogada/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/23/ii-conferencia-estadual-da-mulher-advogada-painel-6-abordara-feminismo-negro-e-advocacia/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/23/conferencia-estadual-da-mulher-advogada-debate-no-painel-7-o-tema-construa-uma-jornada-de-sucesso-na-advocacia-seja-voce-a-protagonista-da-sua-historia/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/23/ii-conferencia-estadual-da-mulher-advogada-empreendedorismo-da-mulher-advogada-e-tema-de-painel-8/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/03/23/ii-conferencia-estadual-da-mulher-advogada-roda-de-conversa-reunira-10-mulheres-para-debater-motes-essenciais/ 
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 A Secretaria da Justiça, do Trabalho e de Defesa ao Consumidor de Sergipe (SEJUC) publicou na sexta-feira, 26, a Portaria nº 104/ 
2021, que define novas medidas sobre o acesso da advocacia aos clientes internos no sistema prisional sergipano. As definições foram 
decididas após reunião realizada com a Ordem dos Advogados do Brasil na última quarta-feira, 24.
 Ficou definido que, enquanto perdurar a fase vermelha do Plano de Retomada de Visitas, o primeiro contato do advogado ao 
interno, poderá ser realizado sem exigência de procuração, sendo obrigatória a apresentação do documento a partir do segundo contato 
com seu cliente.
 Entre outras definições, ficou garantida ao advogado a realização do atendimento ao cliente custodiado com audiência marcada 
no mapa de audiências da semana, com antecedência mínima de 48 horas da data designada, sem necessidade de agendamento 
prévio.

 No dia 26, o Conselho da Justiça Federal (CNJ) publicou a decisão do julgamento do Acórdão nº 0206840, em recurso movido 
contra decisão liminar que determinou às varas federais da Seção Judiciária de Sergipe que se abstenham de exigir dos advogados 
com procuração ad judicia et extra, contendo poderes especiais para receber e dar quitação, a apresentação de uma nova procuração 
específica de levantamento de valores de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs). De acordo com a decisão do Plenário, o 
recurso do magistrado não foi provido.
 Nesta decisão tomada durante Plenário Virtual nos dias 22 a 24 de março, o Conselho, por maioria, decidiu conhecer e desprover 
o Recurso Administrativo interposto contra a decisão da Presidência do CJF. O julgamento foi presidido pelo ministro Humberto Martins.
No voto, o conselheiro presidente, Humberto Martins, afirma entre outras coisas que: “Com efeito, a atuação da advocacia, atividade que 
por expressa determinação constitucional é indispensável à administração da justiça, segue regramento diverso e específico. De fato, já 
existe entre a parte e o advogado por ela constituído uma relação de confiança que está na origem da própria formação do título que deu 
origem ao depósito dos valores. A dizer, o pagamento do precatório/requisitório somente ocorreu em virtude do trabalho do profissional 
que, no exercício da capacidade postulatória, garantiu que o devedor efetivamente adimplisse o valor devido. Não se pode, portanto, 
pretender estender ao advogado o regramento idealizado para proteger a parte contra um terceiro que, eventualmente munido de uma 
procuração, pretenda receber em nome da parte valores que a ela são destinados”, ressalta.

Acesso da advocacia a detentos: SEJUC estabelece novas medidas após 
reunião com OAB/SE

CJF ratifica pedido da OAB em decisão favorável pelo fim da exigência de 
procuração atualizada com finalidade específica e firma reconhecida
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 No dia 26, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), participou por meio da Comissão de Igualdade Racial, do 
Seminário Nacional da Promoção da Igualdade e Segurança Pública do Conselho Federal da OAB. A presidente da Comissão de Igualdade 
Racial, Monalisa Dijean Brito Santos, representou a Seccional sergipana no evento.
 De acordo com Monalisa Dijean, as presidentes das Comissões de Igualdade Racial de cada Estado tiveram a oportunidade 
de falar durante o Seminário sobre as atividades que vêm desenvolvendo. Segundo ela, foi uma oportunidade de debater Segurança 
Pública e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nas Comissões em âmbito estadual. Na oportunidade, ela apresentou o trabalho 
que vem sendo realizado pela Comissão de Igualdade Racial desde março do ano passado, e o apoio que a Comissão tem recebido da 
Diretoria da OAB/SE.
 Conforme Monalisa Dijean, todos os pedidos feitos pela Comissão de Igualdade Racial são acatados. A presidente da Comissão 
ressaltou no evento a importância de identificar atualmente em todas as solenidades de entregas de carteiras a participação de 
advogados e advogadas pretas compondo as mesas. “Saúdo e agradeço ao presidente da OAB, Inácio Krauss, por todo o apoio a nossa 
Comissão”, disse.
 Na oportunidade, a presidente da Comissão de Igualdade Racial a OAB/SE também saudou a presidente da Comissão Nacional 
de Promoção da Igualdade da OAB e coordenadora do evento, Silvia Cerqueira. “Dra. Silvia Cerqueira minhas saudações por ser uma 
mulher brava. Eu lhe parabenizo por toda força, competência e elegância na luta”, ressaltou.

 Representando a advocacia sergipana, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, prestigiou no 
dia 29, a solenidade virtual de posse dos novos presidente, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
 “Em nome da OAB/SE e de toda a advocacia do Estado, desejo uma profícua gestão à mesa diretora que está sendo empossada, 
bem como parabenizo a gestão que se encerra”, disse.
 O presidente da OAB/PE, Bruno de Albuquerque Baptista, também parabenizou os novos gestores em nome da advocacia.
 Edilson Nobre, Alexandre Luna e Élio Siqueira foram empossados, respectivamente, nos cargos de presidente, vice-presidente e 
corregedor do TRF5 para o biênio 2021-2023. A cerimônia de posse foi conduzida pelo até então presidente do Tribunal Regional, Vladimir 
Carvalho.
 O desembargador federal, Manoel Erhardt, foi o responsável por saudar a nova mesa diretora. Integrantes do Tribunal, autoridades 
e convidados participaram do evento através de plataforma digital. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal oficial do TRF5 no YouTube.
Segundo o novo presidente da Corte, Edilson Nobre, o TRF5 terá como projetos e prioridades simplificar o acesso à Justiça; incrementar as 
formas de teletrabalho; fortalecer as práticas e os sistemas virtuais adotados pelo TRF5; incentivar a participação feminina no Judiciário, 
etc.

OAB/SE participa de debate sobre promoção da igualdade no âmbito da 
segurança pública

OAB/SE prestigia posse de novos dirigentes do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região
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 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, informa que, a partir de 1º de maio, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região 
passará a utilizar a plataforma Zoom como sistema oficial para a realização de videoconferências, audiências e sessões telepresenciais 
de julgamento.
 Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão adotar a plataforma oficial de videoconferência até 30 de abril de 2021, ficando 
vedado, a partir do dia 1º de maio, o uso de múltiplas ferramentas para a realização de sessões e audiências no âmbito dos TRTs.
 A medida visa a atender o determinado no Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 54/2020, que institui a plataforma de videoconferência 
para realização de audiências e sessões de julgamento nos órgãos da Justiça do Trabalho. O Ato, por sua vez, considera o disposto na 
Resolução Nº 337 do CNJ, que dispõe sobre a utilização de sistemas de videoconferência no Poder Judiciário.

 
 O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região realizará no período de 6 a 9 de abril, a Correição Ordinária na 4ª Vara do Trabalho 
de Aracaju. A Correição iniciará a partir das 9h do primeiro dia e o encerramento está previsto para as 11 horas do último dia.
 Neste período, a advocacia sergipana poderá encaminhar sugestões para a Ouvidoria da OAB/SE através do e-mail: ouvidoria@
oabsergipe.org.br .
 De acordo com a desembargadora vice-presidente do TRT20, Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira, em caráter excepcional, as 
Correições, no âmbito do Tribunal serão realizadas de maneira remota, enquanto durar a vigência das medidas de isolamento social para 
a prevenção do contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19).
 Conforme o TRT20, as informações e orientações para participar da audiência e sessão de conclusão dos trabalhos correicionais 
estão disponíveis no Edital de Correição.

TRT20 adotará plataforma Zoom para audiências e sessões telepresenciais 
a partir do mês de maio

4ª Vara do Trabalho realiza correição ordinária no início de abril
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 Em defesa dos interesses da classe e da coletividade, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, decidiu no dia 29, ingressar 
com Ação Civil Pública contra a empresa Sete Capital Assessoria, que realiza captação indevida de cliente e exercício ilegal da advocacia.
 A medida foi aprovada pelo Conselho Seccional da OAB e a matéria sobre o tema contou com a relatoria da conselheira seccional, 
Danielle Ferreira. O tema foi analisado após denúncia realizada pela Comissão de Combate ao Exercício Irregular e Captação de Clientes 
da OAB/SE.
 A Comissão apurou que a empresa, através de publicações em seu site e em suas redes sociais, divulga acordos com instituições 
bancárias, faz propaganda de causas vitoriosas e oferece serviços exclusivos da advocacia. Os fatos foram constatados por inquérito 
policial.
 Danielle Ferreira argumentou que a conduta de exercício ilegal da profissão está tipificada no Decreto nº 3.688/41, conhecido 
como Lei das Contravenções Penais, afirmando ser necessária a propositura de Ação Civil Pública em desfavor da empresa.
 “Defendemos o ajuizamento da ação como mecanismo protetivo e repressivo em face dos danos causados aos interesses da 
advocacia e da coletividade, sendo imprescindível que seja requerido o deferimento de tutela de urgência antecipada para abster a 
prática de atividades”.
 Segundo o presidente da Comissão de Combate ao Exercício Irregular e Captação de Clientes da OAB/SE, Lucas Matheus Melo, a 
Ordem, através da Comissão, segue atenta às práticas que ferem o Código de Ética e Disciplina da OAB e mercantilizam serviços ilegais.
“Mais uma vez a Comissão faz denúncia de práticas ilícitas e de empresas que divulgam serviços ilegais. Com base no Código de Ética, 
levamos o caso ao Conselho Seccional, que aprovou um voto que encaminhará a matéria ao Ministério Público para ingresso de Ação 
Civil Pública”, disse.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, asseverou que a entidade permanecerá vigilante. “Não deixaremos que falsos escritórios 
maculem a advocacia e prejudiquem a defesa de direitos de cidadãos. Nossa profissão é honrada, tem papel vital e deve ser praticada 
legalmente”.

 No dia 29, em reunião ordinária, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, aprovou a adoção de 
medidas cabíveis em busca da não aplicação, nos Tribunais Regionais e Estadual, da Resolução nº 642 do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que dispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais na Corte.
 O relator da matéria sobre o assunto foi o conselheiro seccional da OAB/SE, Luciano Vieira. Segundo ele, a primeira crítica é em 
relação ao parágrafo primeiro do artigo segundo da resolução, que prevê que “o relator inserirá ementa, relatório e voto no ambiente 
virtual e, iniciado o julgamento, os demais ministros terão até cinco dias úteis para se manifestar”.
 “O voto deveria ser disponibilizado para conhecimento de todos e não só dos ministros ou desembargadores que participam do 
julgamento, excetuando-se casos em segredo de justiça”. Luciano falou ainda que a celeridade, almejada pelo STF com a resolução, não 
pode sobrepor outros princípios elencados na Constituição ou atropelar ditames do Código de Processo Civil.
  Acaso a medida não seja atendida, a OAB/SE promoverá abertura de Reclamação junto ao Conselho Nacional de Justiça 
com o intuito de cessar esse tipo de julgamento.

OAB/SE ajuizará ação civil pública contra empresa que realiza exercício ilegal 
da profissão

OAB/SE tomará medidas cabíveis para não aplicação da Resolução 642 do STF nos 
Tribunais Regionais e Estadual
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 No período de 13 a 16 de abril o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região realizará a Correição Ordinária da 9ª Vara do Trabalho 
de Aracaju. Os trabalhos iniciarão a partir das 9h do primeiro dia e o encerramento está previsto para as 11 horas do último dia.
 Neste período, a advocacia sergipana poderá encaminhar sugestões para a Ouvidoria da OAB/SE através do e-mail: ouvidoria@
oabsergipe.org.br.
 A desembargadora vice-presidente do TRT20, Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira, informa que em caráter excepcional, as 
Correições, no âmbito do Tribunal serão realizadas de maneira remota, enquanto durar a vigência das medidas de isolamento social para 
a prevenção do contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19).
 Segundo o TRT20, as informações e orientações para participar da audiência e sessão de conclusão dos trabalhos correicionais 
estão disponíveis no Edital de Correição que pode ser acessado.

 Neste mês, as aulas da 2ª turma da Capacitação de Facilitadores de Círculos Restaurativos e de Construção de Paz” foram 
encerradas com sucesso. O curso era realizado presencialmente, mas, ante à pandemia, passou a ser promovido virtualmente – de 
janeiro a março deste ano.
 Sob a bandeira dos métodos alternativos de resolução de conflitos, o propósito da capacitação era formar facilitadores judiciais, 
em círculos de justiça restaurativa e construção de paz, que estivessem aptos para atuar em conflitos de natureza judicial e extrajudicial.
A qualificação é fruto de uma parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil (por meio da Escola Superior de Advocacia e da Comissão 
de Mediação, Conciliação e Arbitragem), a Universidade Federal de Sergipe e a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe.
 “Em um momento tão difícil, este curso capacitou a advocacia para novas frentes de trabalho e oportunizou a construção de 
uma cultura de paz, em colaboração a todo sistema de justiça. Ganha a classe, ganha a sociedade”, considera o diretor geral da ESA, 
Kleidson Nascimento.
 Nessa turma, foram ofertadas 30 vagas, dentre as quais cinco destinavam-se à comunidade – a partir dos critérios de seleção 
discriminados em edital. A ministrante da capacitação foi Daniela Carvalho, professora da Escola Judicial de Sergipe e doutora e mestre 
em Direito Penal.

 9ª Vara do Trabalho realiza correição ordinária de 13 a 16 de abril

2ª edição da capacitação de facilitadores de círculos restaurativos é 
encerrada com sucesso
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 No dia 30, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão de Direito Digital, Inovação e 
Tecnologia, realizou mais uma edição do projeto Café com Direito Digital.
 Na oportunidade, foram debatidos os temas “As Duas Faces da Tecnologia”, tendo como palestrante o coordenador do Núcleo de 
Práticas Jurídicas da Faculdade 8 de Julho, Afonso Oliva; “Metodologia Ágeis para Advogados”, que teve como palestrante o presidente da 
Comissão Estadual de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB/SE, Thiago Noronha; e “Como Desenvolver Inteligência Emocional 
para Momentos Difíceis?”, apresentado pelo psicoterapeuta Douglas Nascimento.
 O evento foi aberto pela presidente da Comissão de Direito Digital, Inovação e Tecnologia da OAB/SE, Milla Cerqueira. “Essa 
edição visa dar continuidade aos nossos trabalhos e fazer com que possamos pensar em questões diferentes mesmo diante do cenário 
de pandemia que a gente vive hoje. É uma edição muito especial por estar dando início aos trabalhos efetivos em relação a eventos desta 
comissão no ano de 2021”, afirmou.

 O diretor-tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, David Garcez, prestigiou a cerimônia de posse, realizada no 
dia 31, da Diretoria e do Conselho Diretor do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (CESA) para o triênio 2021/2024.
 “O CESA tem na sua essência a concentração de seus esforços no aperfeiçoamento das relações societárias e no desenvolvimento 
das sociedades dos advogados. Foi com grande honra que representei a OAB/SE na cerimônia”, abalizou David.
 O diretor-tesoureiro desejou uma profícua gestão à nova Diretoria e parabenizou o ex-presidente do CESA, Carlos Cajé Santos, 
que esteve à frente do instituto por muitos anos. O CESA é uma associação civil, sem fins lucrativos, constituída por Sociedades de 
Advogados.
 Fundado em 30 de junho de 1983, o CESA expandiu, aos poucos, suas atividades e estendeu seu alcance a outros Estados, 
contando atualmente com mais de mil sociedades inscritas. As principais finalidades do CESA são promover estudos e manifestar-se 
sobre questões jurídicas.

Café com Direito Digital debate temas voltados para o aprimoramento da 
advocacia

Diretor-Tesoureiro representa a OAB/SE na posse da Diretoria e do 
Conselho Diretor do CESA
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 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, participou do Congresso Digital das Mulheres Advogadas, promovido nos dias 30 
e 31 de março pelo Conselho Federal da OAB. Representaram a advocacia sergipana, Ana Lucia Aguiar, Adélia Pessoa e Glícia Salmeron.
No dia 30, a vice-presidente da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar, foi responsável por presidir a mesa do painel 3, que abordou os impactos da 
pandemia na advocacia. Foram palestrantes Ana Carolina Querino, Luiz Viana Queiroz, Alessandra Camarano e Solange Aparecida da 
Silva.
 “É uma honra imensa estar presidindo essa mesa, que traz palestrantes tão preparados. Esse é um tema muito caro, pois estamos 
enfrentando todas as dificuldades e receios trazidos pela pandemia. Todos estão sendo afetados, sobretudo a advocacia”, afirmou Ana 
Lúcia Aguiar.
 Em seguida, a conselheira federal da OAB/SE e presidente da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Glícia Salmeron, foi palestrante no painel 4, ao lado de Grace Anny Benayon, Rafael Canterji, Eunice Brasiliense, Eclair S. 
Nantes e Francene D’Aguiar.
 Em sua palestra, Glícia Salmeron falou sobre direito de defesa e prioridade absoluta de criança e adolescente. Ela fez um recorte 
sobre as vítimas de violência sexual. “Em 2018, tivemos mais de 32 mil casos de meninas violentadas. De 2011, a 2017, foram mais de 184 
mil notificações”.
 No dia 31, a conselheira federal e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB/SE, Adélia Pessoa, foi 
palestrante no painel 8, sob o tema direito de família. Participaram também Izabel Braga, Maria Berenice Dias, Maria Santiago, Marisa 
Gaudio e Flávia Monteiro.
 Adélia ministrou palestra sobre a violência doméstica invisibilizada em litígios de família. Ela propôs uma reflexão sobre a 
construção da conjugalidade. “Se ela foi construída como projeto cercado de expectativas, como suportar a falência de um sonho que 
juntou duas pessoas”.

OAB/SE participa de Congresso Digital das Mulheres Advogadas
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