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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 Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, através da Escola Superior de Advocacia e da Comissão de Direitos Sociais e 
Segurança do Trabalho, apresentou através de palestra on-line no dia 31 de março ferramentas e a importância da execução na seara 
trabalhista.
A palestra foi transmitida através do canal da OAB/SE no YouTube. Na ocasião, o presidente da Seccional, Inácio Krauss, deu as boas-
vindas aos participantes e enalteceu a transmissão on-line, pois oportuniza a capacitação não só da advocacia sergipana, mas também 
brasileira.

 O Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe, em Reunião Ordinária, aprovou, por unanimidade, 
moção de aplausos em razão da homenagem prestada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, à Adélia Moreira Pessoa.
 A homenagem foi realizada durante a II Conferência Estadual da Mulher Advogada, promovida no mês de março. Adélia Pessoa é 
conselheira federal da OAB/SE, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da entidade e promotora de justiça aposentada.
Por sua atuação firme e combativa na advocacia e na Ordem dos Advogados do Brasil, Adélia recebeu a Medalha Juçara Fernandes Leal 
de Mello, criada recentemente pela Seccional. Juçara foi advogada e primeira mulher a lecionar na Faculdade de Direito de Sergipe.

Palestra da OAB/SE aborda ferramentas e importância da 
execução na seara trabalhista

Colégio de Procuradores de Justiça do MP/SE aprova moção de 
aplausos pela homenagem da OAB/SE à Adélia Moreira Pessoa
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/05/palestra-da-oab-se-aborda-ferramentas-e-importancia-da-execucao-na-seara-trabalhista/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/05/colegio-de-procuradores-de-justica-do-mp-se-aprova-mocao-de-aplausos-pela-homenagem-da-oab-se-a-adelia-moreira-pessoa/
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 Em resposta ao of ício enviado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe (OAB/SE), 

em que a Seccional solicita providências em relação ao canal eletrônico de atendimento à advocacia 

sergipana, regulamentado através da Portaria Normativa nº 19/2021, que não vem funcionando, gerando 

um índice altíssimo de reclamações por parte dos advogados e advogadas, a Corregedoria-Geral 

do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) informou que foram encaminhados of ícios aos 

magistrados solicitando que “ratif iquem ou atualizem os números de telefone de até 02 (dois) servidores 

responsáveis pelas chamadas externas, e inova em trazer que deve ser incluído, obrigatoriamente, um 

servidor do seu Gabinete”.

 A decisão do corregedor-geral, Diógenes Barreto, foi em resposta a solicitação feita pelo 

presidente da Ordem, Inácio Krauss, através do of ício nº 238/2021. No documento, a OAB informou a 

Corregedoria-Geral do TJSE que recebeu inúmeras reclamações dos advogados e advogadas, em razão 

da inef iciência dos canais telefônicos 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 do Tribunal de 

Justiça.

Em resposta a OAB, Corregedoria-Geral da Justiça 
determina eficácia no atendimento à advocacia

06 Abril
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/06/em-resposta-a-oab-corregedoria-geral-da-justica-determina-eficacia-no-atendimento-a-advocacia/
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 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), através do Tribunal de Ética e 

Disciplina, lançou uma campanha nas redes sociais para orientar sobre o exercício ilegal da 

advocacia. Entre os pontos abordados estão a consultoria prestada por bacharel e a atuação 

de advogado suspenso.

 O exercício do Direito é atividade privativa, bem como a postulação em juízo e as 

atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Por isso é ilegal qualquer prática 

desse caráter – que não esteja sendo praticada por aquele devidamente credenciado pela 

OAB.

OAB/SE lança campanha para orientar sobre 
exercício ilegal da advocacia

08 Abril
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/08/oab-se-lanca-campanha-para-orientar-sobre-exercicio-ilegal-da-advocacia/
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 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Escola Superior de Advocacia (ESA), promoveu com sucesso 
no dia 7 de abril, a palestra “Empreendedorismo Jurídico na Superação da Crise”. O evento teve como palestrante a advogada sistêmica, 
especialista em desenvolvimento humano e consteladora, Ingrid Wernick.
 A palestra, que foi transmitida ao vivo pelo YouTube da OAB/SE (www.youtube.com/oabse), abordou como a visão sistêmica do 
empreendedorismo e do dinheiro podem ajudar a atravessar a crise atual. 

 No dia 12 de abril, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio do Memorial da Advocacia Sergipana, 
com o apoio da Escola Superior de Advocacia de Sergipe (ESA), realizou o Webinário Conhecendo e Preservando a Cultura e a Memória 
Sergipana. O superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em Sergipe, Diego Amarante; e a curadora 
do Memorial da Advocacia Sergipana, Manuella Vergne, foram os palestrantes do evento.
 A abertura do Webnário foi feita pelo diretor geral da ESA, Kleidson Nascimento. Na oportunidade, ele ressaltou a importância 
da iniciativa e a temática abordada no evento.

Palestra promovida pela ESA realiza debate sobre 
Empreendedorismo Jurídico

OAB realiza Webnário e debate a preservação da 
cultura e da memória sergipana
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/08/palestra-promovida-pela-esa-realiza-debate-sobre-empreendedorismo-juridico/
https://www.youtube.com/watch?v=lWkCJ2Zhq28
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 Por meio da Escola Superior de Advocacia e da Comissão de Estudos de Licitações e Contratos, a Seccional realizou um webnário 
sobre os principais aspectos da Nova Lei de Licitações, sancionada em março pelo presidente da República.
 A nova lei (Lei 14.133/21) substitui a atual, que está em vigor desde 1993, e as leis do Pregão e do Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas. A Lei 14.133/21 foi publicada no dia 1º de março com 26 vetos, que serão analisados pelo Congresso Nacional em 
data a ser marcada. O webnário contou com as explanações de Renata Fiori Puccetti, doutoranda, mestre, especialista e professora em 
Direito Administrativo; e de Felipe Faiwichow Estefam, doutor e mestre em Direito Administrativo e professor de pós-graduação lato 
sensu.

OAB/SE realiza webnário sobre principais aspectos da nova 
lei de licitações e contratos administrativos do país

14 Abril

 Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, da Escola Superior de Advocacia e da Universidade 
Tiradentes discutiram sobre a renovação do convênio que oferece descontos e cursos de pós-graduação para a advocacia sergipana.
 Consolidadas nos anos de 2018 e 2019, as parcerias visavam a conjugação de empenhos para a realização de qualificações, 
presenciais ou EAD, de pós-graduação lato sensu em áreas do Direito, ofertadas para os advogados e advogadas inscritos regulamente 
na OAB/SE.
 O diretor geral da ESA, Kleidson Nascimento, avaliou que o convênio tem muito a ser ampliado e aprimorado. “Nossa parceria 
tem muito a crescer, para além dos descontos que já são oferecidos. A classe tem demandas específicas e certamente poderemos ver 
essas questões”.

OAB/SE e Unit discutem renovação de convênios que 
oferecem cursos e descontos para advocacia

15 Abril
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/14/oab-se-realiza-webnario-sobre-principais-aspectos-da-nova-lei-de-licitacoes-e-contratos-administrativos-do-pais/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/15/oab-se-e-unit-discutem-renovacao-de-convenios-que-oferecem-cursos-e-descontos-para-advocacia/
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 Em alusão à Campanha do Laço Azul, a OAB Sergipe realizou o webinário sobre maus-tratos de crianças e adolescentes. A 
campanha de prevenção acontece mundialmente em abril e teve início em 1989, nos Estados Unidos, quando Bonnie W. Finney amarrou 
uma fita azul à antena de seu carro, lamentando os trágicos maus-tratos parentais aos seus netos, que levou um deles à morte.
 Ao dar início ao webinário sobre o tema, a presidente da Comissão de Infância, Adolescência e Juventude da OAB/SE, Acácia 
Lelis, elucidou que o evento é alusivo à campanha e esclareceu a origem do movimento mundial, ressaltando a imprescindibilidade de 
disseminar o assunto.

Em alusão à Campanha do Laço Azul, webinário da OAB/SE 
fala sobre maus-tratos de crianças e adolescentes

15 Abril

 No dia 15 de abril, a Seccional Sergipe participou da abertura do Seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância – Região 
Nordeste. O evento foi promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e Escola Judicial 
de Pernambuco, em conjunto com os parceiros do Pacto Nacional da Primeira Infância. O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, esteve 
presente ao evento e na oportunidade aderiu e assinou digitalmente o Pacto Nacional pela Primeira Infância na Região Nordeste.

OAB participa de Seminário e assina Pacto Nacional pela 
Primeira Infância
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/15/em-alusao-a-campanha-do-laco-azul-webinario-da-oab-se-fala-sobre-maus-tratos-de-criancas-e-adolescentes/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/15/43944/
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 Entre os dias 9 a 16 de abril, as manhãs e tardes na Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, foram marcadas por recepcionar 

novos advogados e advogadas. Respeitando as medidas de prevenção à Covid-19, os atos tiveram limitação de até seis novos advogados 

por cerimônia.

 “Queríamos poder realizar as solenidades que os advogados e advogadas tanto merecem, mas tendo em vista os altos índices de 

contaminação e mortes por Covid-19, pensamos em outro modo de continuar as entregas de credenciais de uma forma que aproximasse 

os recém-chegados da sua Casa”, explicou o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss.

Novos advogados e advogadas ingressam nos quadros da OAB

16 Abril

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Escola Superior de Advocacia de Sergipe (ESA) realizou no 

dia 20, a palestra on-line “Sustentação Oral um Diferencial para o Resultado do Processo”.  O evento teve como palestrante o advogado 

especialista em Direito Eleitoral e Constitucional, e vice-presidente da Comissão Direito Eleitoral da OAB/SE, Wesley Araújo.

OAB/SE realiza palestra sobre sustentação oral

22 Abril
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/15/43944/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/22/oab-se-realiza-palestra-sobre-sustentacao-oral/
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 Na reunião ordinária do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, do mês de abril, o presidente da 
entidade, Inácio Krauss, ressaltou o prazo para adesão à campanha “Destinar 2021”, que foi prorrogado para 31 de maio deste ano.
A mobilização visa incentivar a sociedade 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. Com o prazo para declaração do IR prorrogado, o prazo para adesão à campanha também foi 
estendido.
 O cidadão ou cidadã que tem imposto a pagar ou a restituir pode destinar até 3% do valor para o Fundo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e/ou 3% para o Fundo dos Direitos do Idoso, totalizando até 6% do IRPF. A mobilização já foi realizada nos anos de 2019 
e 2020.

OAB/SE ressalta prazo para adesão à campanha “Destinar 
2021”, prorrogado para 31 de maio

27 Abril

 Mais um passo em defesa da advocacia. Em reunião ordinária, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em 
Sergipe, aprovou no dia 26 de abril a adoção de medidas em busca da formulação de nova tabela de honorários da advocacia dativa na 
Justiça Federal.
 A matéria sobre o tema foi sugerida pela Comissão de Apoio à Advocacia Dativa e contou com a relatoria de Cândido Dortas, 
conselheiro seccional e presidente da Comissão de Combate ao Aviltamento de Honorários Advocatícios. Ele propôs a intervenção da 
OAB nos atos inerentes à construção do Plano Nacional de Valorização da Advocacia Dativa na Corte.
 Em seu voto, o conselheiro explicou que a proposta da Comissão decorre da indigna realidade das nomeações e do arbitramento 
dos honorários de advogadas e advogados dativos da Justiça Federal de Primeiro Grau da Quinta Região da Secção Judiciária de Sergipe.

OAB/SE tomará medidas cabíveis para reformulação da tabela 
de honorários da advocacia dativa na Justiça Federal

27 Abril
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/27/oab-se-ressalta-prazo-para-adesao-a-campanha-destinar-2021-prorrogado-para-31-de-maio/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/27/oab-se-tomara-medidas-cabiveis-para-reformulacao-da-tabela-de-honorarios-da-advocacia-dativa-na-justica-federal/
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 Durante a reunião ordinária do Conselho do mês de abril foi aprovado, por unanimidade, o pedido de desagravo público formulado 
pela advogada Clara Arlene Ferreira da Conceição pela violação de suas prerrogativas. O pedido foi feito a OAB/SE em razão de violação 
de prerrogativas cometida por um policial na 4ª Delegacia Metropolitana de Aracaju no dia 20 de agosto de 2020.
 No seu voto, o relator do processo, o procurador geral da Seccional, Luciano Almeida, disse estarem comprovadas as irregularidades 
perpetradas contra a advogada e a consequente necessidade de instauração do procedimento de desagravo em nome de Clara Arlene 
e de todas as advogadas criminalistas. De acordo com o relator foi violado o Art. 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 
8.906/94), configurando conduta tipificada no Art. 7º-B da norma. E foi solicitado a instauração do pedido de desagravo.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, parabenizou a atuação da Comissão de Prerrogativas e se solidarizou com a advogada 
Clara Arlene. “Nós não transigimos e não negociamos as prerrogativas da advocacia. A Comissão de Prerrogativas da OAB faz um trabalho 
preventivo junto as autoridades, mas infelizmente algumas pessoas não querem entender a importância das prerrogativas da advocacia 
para o cidadão e para a cidadã e nós não nos furtaremos em fazer os desagravos”, garantiu Inácio.

OAB/SE aprova, por unanimidade, desagravo público em defesa 
das prerrogativas

27 Abril

 Duas iniciativas importantíssimas foram apresentadas na reunião ordinária do Conselho Pleno, em abril. As ações foram propostas 
pela Comissão de Direitos Humanos da OAB/SE. De acordo com o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, a sociedade vive um momento 
complicado tanto em relação à questão da queda do estoque de sangue em Sergipe como também em razão dos efeitos da pandemia 
que causou maior desemprego e, em consequência disso, o aumento de pessoas em situação de fome.
 Os detalhes das campanhas foram passados pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SE, Robson Barros. 
Segundo ele, a Comissão vem atuando firmemente na defesa dos direitos fundamentais, especialmente na proteção dos grupos mais 
vulneráveis. Conforme Robson, a CDH sempre esteve solidária realizando e participando de várias campanhas e nesse momento de 
pandemia em que a pobreza aumentou e os grupos mais vulneráveis são os mais afetados é que se faz necessária a união de todos e 
todas. 

Campanhas Colaborador Sangue Bom e OAB Solidária são 
apresentadas para o Conselho

27 Abril
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/27/oab-se-aprova-por-unanimidade-desagravo-publico-em-defesa-das-prerrogativas/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/27/campanhas-colaborador-sangue-bom-e-oab-solidaria-sao-apresentadas-para-o-conselho/
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 No dia 27, juristas de renome nacional abordaram os principais aspectos, práticos e atuais, da incorporação imobiliária em mais 
um evento gratuito, virtual e aberto ao público promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, com transmissão pelo 
YouTube.
 Realizado pela entidade, através da Escola Superior de Advocacia de Sergipe e da Comissão de Direito Imobiliário, Notarial e 
Registral, e pelo Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, o Fórum de Direito Imobiliário contou com as exposições de Alan Gaspar e 
Diego do Amaral.
 A moderação do evento foi responsabilidade de Pedro Celestino, presidente da Comissão e diretor em Sergipe do Instituto 
Brasileiro de Direito Imobiliário. “Esse é um projeto nosso mensal, o qual é um espaço aberto, democrático e informal para discutir temas 
importantes”.

Fórum de Direito Imobiliário aborda aspectos práticos e 
atuais de incorporação imobiliária

28 Abril

 Estão abertas as inscrições  para a III turma da capacitação de facilitadores de círculos restaurativos e construção de paz. O curso 

será on-line, terá início no dia 14 de maio e é realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe.

A qualificação é fruto de uma parceria firmada entre a entidade, através da Escola Superior de Advocacia e da Comissão de Mediação, 

Conciliação e Arbitragem, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe (FAPESE).

 O curso será ministrado pela professora, Daniela Almeida da Costa, e terá Jéssica Martins como docente-monitora. A capacitação 

tem o objetivo de formar facilitadores judiciais em círculos de Justiça Restaurativa aptos para atuar em conflitos judiciais e extrajudiciais.

III Turma da Capacitação de Facilitadores de Círculos 
Restaurativos e Construção de Paz terá início em maio

28 Abril
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/28/forum-de-direito-imobiliario-aborda-aspectos-praticos-e-atuais-de-incorporacao-imobiliaria/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/28/iii-turma-da-capacitacao-de-facilitadores-de-circulos-restaurativos-e-construcao-de-paz-tera-inicio-em-maio/ 
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 O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, participou no dia 28 da cerimônia de posse do juiz 
federal de Pernambuco, Roberto Wanderley Nogueira, como desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5.
“Parabenizo o empossado e cumprimento os conterrâneos aqui presentes. A advocacia e o Judiciário possuem missões intrínsecas para 
a efetivação da cidadania, da democracia e da justiça e estas devem sempre ser cumpridas com ética e compromisso social”, afirmou 
Inácio.
 Rogério ocupará a vaga do desembargador federal, Lázaro Guimarães, que se aposentou em fevereiro deste ano. A solenidade 
foi realizada de forma on-line, com transmissão no YouTube. O desembargador, Rogério Fialho, proferiu mensagem de boas-vindas em 
nome da Corte.

OAB/SE participa de posse de Roberto Wanderley Nogueira no 
cargo de desembargador federal do TRF5

28 Abril

 O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) prorrogou até o dia 16 de maio o regime diferenciado de trabalho remoto 
integral para os servidores e magistrados das unidades jurisdicionais, de 1º e 2º Graus, e administrativas do Poder Judiciário do Estado de 
Sergipe.
 De acordo com o TJSE, nesse período os atendimentos e os contatos com o Tribunal serão realizados através do e-mail do 
setor (https://www.tjse.jus.br/portal/poder-judiciario/comarcas/lista-de-e-mails), pela Atendente Virtual, ligando para (79) 3226-3888 ou 
via telefonista, ligando para (79) 3226-3100 (Palácio da Justiça), (79) 3226-3500/3700/3716 (Fórum Gumersindo Bessa) e (79) 3234-5500 
(Fóruns Integrados III), que transferirá a ligação para o setor competente. Além disso, o interessado também pode falar com a Central de 
Plantão, por meio do número (79) 98847-5953, das 13 às 18h, e no plantão noturno.
 O TJSE informou ainda que todas as informações sobre contatos, lista de e-mails e deliberações sobre a pandemia estão 
disponíveis no Painel Covid-19.

TJSE prorroga trabalho remoto integral até 16 de maio

29 Abril
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/28/oab-se-participa-posse-de-roberto-wanderley-nogueira-no-cargo-de-desembargador-federal-do-trf5/
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 No período de 04 a 07 de maio, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, TRT20, realiza a correição 

ordinária da 7ª Vara do Trabalho de Aracaju e, de 11 a 14, será realizada a Correição Ordinária da 2ª Vara. Nesses 

períodos, 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, enquanto 

durarem as medidas de isolamento social para a prevenção do contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19),  as 

correições acontecerão, em caráter excepcional,  de maneira remota.

TRT20 realiza correição da 2ª e da 7ª Vara do Trabalho de 
Aracaju em maio

29 Abril

Veja na
íntegra

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/04/29/correicao-da-2a-vara-do-trabalho-de-aracaju-acontece-de-11-a-14-de-maio/ 
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