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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, recebeu no início do 
mês o professor Ilzver de Matos, presidente da Comissão da Verdade Sobre a 
Escravidão Negra em Sergipe da Seccional, que foi aprovado em primeiro lugar 
como cotista no concurso público para docente do magistério superior da 
Universidade Federal de Sergipe e que segundo ele foi impedido de assumir a 
cargo.
 Em reunião com o presidente Inácio Krauss, Ilzver relatou que em 2019 
foi aprovado para ser professor no curso de Direito da UFS, ficando em 2º lugar 
na ampla concorrência e em 1º lugar nas cotas raciais. Ante à aposentadoria de 
um professor em março deste ano, seria convocado.
 De acordo com Matos, o Conselho do Departamento de Direito havia 
decidido, de maneira unânime, convocá-lo, mas, em abril deste ano, um docente 
do curso de Ciências Contábeis solicitou a abertura de um edital interno de 
remoção e ingressou com um processo contra sua nomeação.
 No dia 28 de abril, o Conselho do Departamento proferiu a decisão 
colegiada e foi acatado o pedido de abertura do edital de remoção interna, com 
preenchimento da vaga por essa forma e não pela via do concurso público. 
Para Ilzver, advogado, professor e presidente da Comissão da Verdade sobre 
a Escravidão Negra em Sergipe, a decisão foi fruto de racismo institucional e 
religioso. Durante a reunião na OAB Ilzver solicitou à Seccional a tomada de 
ações cabíveis para acompanhar o ocorrido.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, afirmou que a Ordem 
acompanhará o caso e espera que a UFS observe as regras internas utilizadas 
em outros concursos e as decisões do STF em casos idênticos ao que foi 
relatado pelo professor Ilzver. “Caso seja verificado e comprovado que a decisão 
do colegiado da UFS vai de encontro às regras internas da universidade e à 
legislação aplicável ao certame, será apurado se a preterição na escolha da vaga 
teve cunho de racismo institucional e intolerância religiosa para a Seccional 
atuar de forma contundente como sempre tem feito”, garantiu o presidente da 
OAB Sergipe.

 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, recebeu a visita dos professores do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade 
Federal de Sergipe, integrantes do Grupo de Pesquisa em Instrumentação Eletrônica da UFS e idealizadores do Projeto Spirandi – um 
sistema de ventilação não-invasiva, cuja finalidade é auxiliar o tratamento de pacientes com quadro leve ou moderado de falta de ar 
associado à Covid-19. Na ocasião os professores pediram apoio na divulgação do projeto.   
 De acordo com o presidente da OAB/SE, nesse momento difícil pelo qual a sociedade está passando é muito importante apoiar 
e divulgar ações de cunho científico que ajudam à população de forma direta. “Estamos passando por uma situação crítica com essa 
pandemia e temos que dar espaço para projetos como esses que visam salvar a vida das pessoas que estão acometidas pelo Coronavírus”, 
ressaltou.

Candidato não nomeado para vaga 
de professor em curso de Direito 
da UFS procura a OAB

OAB apoia Projeto Spirandi desenvolvido pelo Departamento 
de Engenharia Elétrica da UFS
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 Em evento on-line idealizado pela Comissão de Apoio à Advocacia Dativa da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, os 
aspectos da justiça restaurativa foram discutidos. O encontro virtual foi transmitido pelo YouTube. 

 Por meio da Escola Superior de Advocacia (ESA) foi realizada no dia 7, de forma virtual, a palestra “A Nova Prática da Advocacia 

Previdenciária”. O evento gratuito teve como palestrante a Doutoranda em Direito Previdenciário pela PUC-SP, Doutoranda em Ciências 

Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa/PT e Mestre em Direito Previdenciário pela PUC-SP, Juliana Ribeiro.

 A palestra foi aberta pelo diretor geral da ESA, Kleidson Nascimento dos Santos. Na oportunidade, ele saudou a palestrante e os 

participantes. De acordo com Kleidson, a palestra abordou um tema instigante, de uma área complexa e também uma das mais atrativas 

para quem quer ingressar em um nicho bastante interessante da advocacia bem como para aqueles que querem se especializar e 

conhecer mais sobre a advocacia previdenciária. “A Escola mais uma vez traz temas de interesse do nosso público, tema de grande 

repercussão na advocacia”, ressaltou.

 Se você perdeu essa palestra acesse o nosso canal no YouTube e assista. 

Expositores sergipanos abordam aspectos sobre justiça 
restaurativa

OAB/SE realiza palestra on-line sobre Advocacia 
Previdenciária
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  A campanha “Colaborador Sangue Bom”, idealizada pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do 

Brasil, em Sergipe, reuniu diversos funcionários da Seccional para doação de sangue no Centro de Hemoterapia (Hemose).

 Além de abastecer estoques de sangue do Hemose, a iniciativa teve o objetivo de sensibilizar a sociedade para a doação 

regular de sangue. Essa não é a primeira mobilização idealizada pela Comissão. Com regularidade, o grupo promove campanhas de 

doação e sensibilização. Participe você também! Doe sangue, doe vida. 

 A Justiça Federal em Sergipe informa que a inspeção interna anual de livros, autos e serviços da 1ª Vara Federal será realizada nos 

dias 07 a 11 de junho, das 9 às 18 horas. Nesse período, não haverá expediente destinado às partes e os prazos relativos aos processos em 

tramitação pelo sistema PJ-e serão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente ao final da inspeção.

Campanha “Colaborador Sangue Bom” estimula ato de 
solidariedade em defesa da vida

Inspeção anual de livros, autos e serviços da 1ª Vara 
Federal ocorrerá nos dias 07 a 11 de junho
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/05/10/campanha-colaborador-sangue-bom-estimula-ato-de-solidariedade-em-defesa-da-vida/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/05/10/inspecao-anual-de-livros-autos-e-servicos-da-1a-vara-federal-ocorrera-nos-dias-07-a-11-de-junho/
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 O aniversário de 86 anos de fundação da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe,  foi marcado pela defesa da efetivação do 
piso salarial da advocacia em todo Estado. O tema foi assunto de um encontro digital transmitido através do YouTube.
 “O piso salarial da advocacia sergipana foi uma vitória de nossa Seccional, uma instituição que há 86 anos tem lutado em prol 
dos interesses da classe e da sociedade do Estado. O piso é lei e lei deve ser cumprida”, pontou o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, 
ao dar início ao evento.
 Idealizado pelo Conselho da Jovem Advocacia de Sergipe, o debate contou com a exposição de Henri Clay Andrade, ex-presidente 
da OAB/SE, e Amanda Magalhães, presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia. O evento foi prestigiado por membros da 
Diretoria e da CAASE. A Lei Nº 8.241, que instituiu o piso salarial da classe no Estado, foi sancionada em 2017, no dia 11 de agosto, data em 
que é celebrado o Dia da Advocacia. Presidente da Seccional na época da sanção, Henri Clay abalizou o piso como uma ação de combate 
ao aviltamento da profissão.
 “Essa é uma garantia de dignidade mínima da advocacia e uma demonstração de que nós dirigimos a OAB sob finalidades 
precípuas bem estabelecidas. Uma delas, a valorização da classe. Não há como valorizá-la sem cuidar de um patamar mínimo de 
remuneração”, afirmou.

 Em mais um evento alusivo às comemorações dos 86 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, representantes da 
OAB asseveraram a valorização dos honorários advocatícios como um ato de respeito à advocacia, ao cidadão e ao CPC.
 “Nesse dia tão especial, a valorização dos honorários permanece sendo uma bandeira de nossa gestão. A Ordem deve ser sempre 
intransigente em sua luta contra o aviltamento dos honorários como forma de respeito à advocacia”, disse o presidente da OAB/SE, 
Inácio Krauss.
 Com transmissão ao vivo através do canal da OAB/SE no YouTube, o evento foi promovido por meio da Comissão de Combate 
ao Aviltamento de honorários Advocatícios, da Comissão de Apoio à Advocacia Dativa e da Comissão de Defesa das Prerrogativas da 
Seccional. O encontro virtual foi prestigiado por integrantes da Diretoria da OAB, da Caixa de Assistência de Advogados de Sergipe e da 
Escola Superior de Advocacia e contou com a palestra de Marcus Vinícius Furtado Coelho, ex-presidente do Conselho Federal da OAB.
 Em sua explanação, Marcus Vinícius ressaltou o papel da entidade na defesa dos honorários. “Se a OAB não defender os 
honorários com firmeza, determinação e prioridade, ninguém o mais fará. E devemos fazer isso sem desassombro de sermos taxados de 
corporativistas”.

Em aniversário da OAB/SE, encontro 
digital levanta bandeira da 
efetivação do piso salarial da 
advocacia  

86 anos da OAB/SE é marcado 
por defesa da valorização de 
honorários como ato em respeito à 
advocacia
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 Após requerimento da OAB Nacional, o Conselho da Justiça Federal (CJF) suspendeu a cobrança de tarifa na movimentação 
de depósitos judiciais, precatórios e RPVs, enquanto perdurar a situação de pandemia de Coronavírus e até que seja possível a 
conclusão de estudos técnicos quanto à viabilidade de adoção dessa medida em caráter definitivo.
 No ofício encaminhado à Ordem, o CJF informou que em reunião com a Caixa Econômica Federal (CAIXA) e o Banco do Brasil 
(BB), as instituições bancárias comunicaram que a cobrança das tarifas foi suspensa a partir de abril deste ano. A OAB solicitou que 
sejam adotadas medidas que assegurem a isenção das tarifas no levantamento/transferência de valores decorrentes de alvarás 
judiciais/pagamentos, a fim de agilizar e diminuir os custos nesses procedimentos de recursos financeiros, adotando, entre outras 
alternativas, o meio de pagamento instantâneo brasileiro PIX, criado pelo Banco Central para esse fim, de forma permanente.
 Em ofício encaminhado ao Conselho Federal em abril, a CAIXA apontou que “para que seja possível a adoção da forma 
instantânea de pagamentos em tela, o Banco Central do Brasil teria que desenvolver solução específica para depósitos judiciais, 
cadastrando, por exemplo, o Identificador de Depósitos – ID – como chave da conta de depósito judicial, além de permitir o 
cadastramento de número ilimitado de chaves para cada conta judicial, dependendo da finalidade/natureza jurídica da transação 
a ser acatada pela instituição financeira depositária. Importante salientar que a CAIXA está acompanhando as regulamentações 
sobre o tema e, caso haja essa expansão, trabalhará para disponibilizar a solução PIX com a maior brevidade possível”.

 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, obteve, no dia 12, liminar na Justiça Federal para barrar a atuação da empresa 
“Sete Capital Assessoria”, que realiza captação indevida de clientes e exercício ilegal da advocacia. Segundo a Comissão de Combate 
ao Exercício Irregular e Captação de Clientes da OAB, a empresa divulga acordos com instituições bancárias, faz propaganda de causas 
vitoriosas e oferece serviços exclusivos da advocacia. Os fatos foram constatados por inquérito policial.
 Ciente dos eventos, a OAB/SE ajuizou Ação Civil Pública contra a Sete Capital e a Justiça Federal em Sergipe determinou que 
a empresa suspenda no prazo de 24 horas a divulgação de suas atividades em qualquer mídia, falada ou impressa, meio eletrônico ou 
qualquer outro canal.
 Em sua decisão, a juíza federal, Telma Machado, estabeleceu ainda que a empresa suspenda, no prazo de 24 horas, as atividades 
no Estado, tendo em vista que não há regularidade no exercício profissional; e fixou multa diária no valor de R$ 2 mil, em caso de 
descumprimento.
 “Mais uma vez a OAB obtém vitória em favor da advocacia e da sociedade. A manutenção da empresa implica em dano social e 
viola os princípios constitucionalmente assegurados ao cidadão de acesso à justiça e de ampla defesa”, afirma o presidente da OAB/SE, 
Inácio Krauss.
 A conduta de exercício ilegal da advocacia está tipificada no Decreto nº 3.688/41, conhecido como Lei das Contravenções Penais. 
Segundo Inácio Krauss, a OAB/SE permanecerá vigilante para barrar atividades que maculam a classe e prejudicam a defesa dos direitos 
de cidadãos.

CJF atende OAB e suspende tarifas sobre levantamento e 
transferência de alvarás

OAB/SE obtém liminar na Justiça Federal para barrar 
atuação ilegal de empresa “Sete Capital Assessoria”
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 O secretário-geral da OAB nacional, Alberto Simonetti, liderou a delegação da entidade em audiência realizada, em 12 de maio, com 
o ministro Nunes Marques, relator Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 71, movida pela OAB com objetivo de que o Supremo 
Tribunal Federal declare a constitucionalidade do art. 85, §§3º, 5º e 8º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 2015). A norma estabelece os 
parâmetros de fixação e a metodologia de aplicação dos honorários de sucumbência nas causas judiciais que envolvem a Fazenda Pública.
 Os representantes da OAB Nacional argumentaram com o ministro Nunes Marques que esse é um tema que interfere no exercício 
profissional da advocacia em todo o país, porque alguns juízes descumprem as balizas fixadas pelo vigente CPC. Para Beto Simonetti, “o 
respeito aos limites fixados na lei processual para a fixação de honorários advocatícios é um imperativo para a valorização do advogado e do 
cidadão por ele representado”.
 “A conquista legislativa feita em 2015 pela OAB nacional foi uma importante vitória para a classe. Agora faz-se necessário confirmá-la 
na sua aplicação judicial”, afirmou o coordenador do Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB, Leonardo Campos. Também participaram 
da audiência o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Nacional, Alexandre Oguzuku, e o procurador nacional de Prerrogativas, Alex 
Sarkis.
Fonte:  COMUNICAÇÃO CFOAB

 Comissões diversas da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, foram integradas por novos membros. Quase 80 advogados e 
advogadas assumiram o compromisso de contribuir para a atuação ativa da OAB em prol da advocacia e da sociedade.
 Entre os membros empossados, também houveram novos integrantes do Tribunal de Ética e Disciplina e do Conselho Estadual da 
Jovem Advocacia de Sergipe. A solenidade de posse foi realizada virtualmente, com transmissão ao vivo através do canal da OAB/SE no 
YouTube.
 Mesmo ante ao cenário de dificuldades geradas pela crise sanitária em todo mundo, a OAB/SE permanece atuante em sua missão 
institucional e tem intensificado o ritmo de trabalho. O resultado é a realização de diversas ações e a obtenção de várias conquistas para 
advocacia.
 A atuação ativa da OAB/SE tem sido promovida diuturnamente por intermédio de sua Diretoria, de suas comissões e dos seus órgãos. 
Entre as ações realizadas pelas comissões, webnários, campanhas de doação, estudos constitucionais, vistorias, defesa de direitos, etc.
 Comissões atuaram para averiguar abrigos e hospitais na pandemia; estiveram vigilantes para defender os honorários advocatícios e 
as prerrogativas da advocacia; trabalharam para mobilizar a classe e a sociedade para doação de alimentos e sangue; entre outras atividades.
 Na posse dos novos membros, o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, ressaltou a importância das comissões, enaltecendo suas 
atuações. “Nessa gestão temos a marca de que todas as comissões são participativas e têm feito um trabalho excepcional para a classe e a 
sociedade”.
 Também proferiram mensagem de boas-vindas aos novos membros, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, 
Adélia Moreira Pessoa, o presidente do Conselho Estadual da Jovem Advocacia, Cadu Siqueira, e o vice-presidente do TED, Carlos Henrique 
Magalhães.

OAB vai ao STF defender a fixação dos honorários da 
advocacia pelo CPC

Novos integrantes de comissões afirmam compromisso de 
contribuir com atuação ativa da Seccional
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 Diante do cenário de dificuldades inéditas no enfrentamento da maior crise sanitária dos últimos 100 anos, a OAB ousou e 
conseguiu obter conquistas para a advocacia utilizando uma estratégia que conhece bem: trabalhar mais. A atuação firme do Conselho 
Federal em defesa dos advogados buscou mitigar os efeitos da crise financeira e seus impactos sociais agravados pela pandemia da 
Covid-19 para construir soluções. A OAB trabalha para a advocacia nunca deixar de avançar.
 O presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, falou sob a perspectiva dos desafios que uniram a advocacia antes mesmo do 
caos pandêmico. “Da mesma forma que os demais segmentos, a advocacia tem sofrido com a Covid-19 e com as brutais consequências 
sociais e econômicas que ela provoca. Temos agido a maior parte deste triênio sob este prisma, o que é necessário e inevitável, mas 
nossa luta em defesa dos mais de um milhão de profissionais, mulheres e homens que personificam a advocacia, começou antes do 
Coronavírus. Ao perpassar contextos tão diferentes que em comum têm apenas a necessidade de lutar, a OAB reafirma sua vocação em 
defender permanentemente a advocacia. Foi um trabalho coletivo e trabalhamos muito”, afirmou Santa Cruz.
 A OAB atuou para aprovar e proteger legislação que criminaliza o desrespeito às prerrogativas, trabalhou pela valorização dos 
honorários com base no CPC, conquistou para a advocacia privada status de atividade essencial na pandemia, agiu pela manutenção do 
pagamento de alvarás e RPVs e obteve mudança na questão da abstenção no plenário do STF, entre outras vitórias. Confira as grandes 
batalhas que marcaram o último triênio e as vitórias conquistadas pela OAB para a advocacia acessando a matéria completa. 
FONTE: COMUNICAÇÃO CFOAB 

 No dia 14, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, juntamente com a presidente da Comissão 

de Igualdade Racial, Monalisa Dijean Brito Santos, participou de uma reunião de forma remota com o coordenador nacional da Caminhada 

1 Milhão de Negras e Negros à Brasília, Pejigan Irivan de Assis. Na oportunidade, Krauss confirmou o apoio da OAB/SE ao evento. 

 A Caminhada 1 Milhão de Negras e Negros à Brasília será realizada em setembro, na chamada Primavera Negra, e tem como 

objetivo o fortalecimento da base e preparação ideológica das massas para disputar o poder negro na sociedade.

OAB intensifica ritmo de trabalho e obtém várias conquistas 
para advocacia

OAB/SE apoia Caminhada 1 Milhão de Negras e Negros à 
Brasília
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 A abertura do curso “Advocacia Internacional em Direitos Humanos – Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos 
da OEA”, foi promovida no dia 17 de maio. A capacitação virtual reuniu estudantes, advogados e advogadas, de Sergipe e de outras 
regiões do país.
 Realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Comissão Nacional de Direitos Humanos, em parceria com a 
Seccional Sergipe e sua Comissão de Direitos Humanos, Escola Superior de Advocacia e Comissão de Direito Internacional da OAB-RJ, a 
capacitação que aconteceu em cinco dias reuniu juristas de renome para explanar sobre temas relativos ao Sistema Interamericano.
O curso foi realizado de forma virtual e a abertura da qualificação contou com falas de Inácio Krauss, Hélio Leitão, Robson Barros, 
Everaldo Patriota, Carlos Nicodemos e Yanne Teles. 

 A aula inaugural do Curso Advocacia Internacional em Direitos Humanos - Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos 
Humanos da OEA, realizada no dia 17, contou com a participação da Doutora em Direito pela UFRJ, Carol Proner, da Doutora em Sociologia 
pela UFS e Mestra em Direito pela UFC-CE, Andréa Depieri; do ex-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, 
James Cavallaro; e do jurista, Paulo Lougon.
 O mediador da aula inaugural e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SE, Robson Barros, ressaltou que a OAB 
vem buscando cada dia mais a capacitação em direitos humanos. “Lembro que em 2017 a Seccional Sergipe foi a primeira do país a 
aderir ao Pacto pela Promoção em Direitos Humanos lançada pelo Ministério da Educação (MEC). O objetivo da OAB/SE foi buscar junto 
às instituições de ensino a adesão à esse Pacto, justamente pela ausência dessa fala de direitos humanos nas nossas grades curriculares, 
na nossa cultura e no campo universitário. A UFS aderiu ao Pacto, eu lembro, mas infelizmente com a entrada do novo Governo Federal 
foi posta uma pá de cal em cima dessa iniciativa”, revelou.
 Robson disse ainda que a Comissão de Direitos Humanos da OAB/SE, descontente com a extinção do Pacto nas Instituições de 
Ensino Superior (IES), elaborou um Projeto Pacto pela Promoção em Direitos Humanos na Educação Básica e obteve a adesão de vários 
municípios do Estado de Sergipe. “Infelizmente com a pandemia esse Pacto ficou suspenso, mas é importante mencionar o quanto 
a Seccional Sergipe está buscando conhecimento, está buscando qualificar os seus profissionais e debater com a sociedade civil e 
instituições sobre a fala de direitos humanos”, ressaltou.

Abertura do curso “Advocacia Internacional em Direitos 
Humanos” é realizada com sucesso

Aula Inaugural do Curso Advocacia Internacional em 
Direitos Humanos debate importância da implementação de 
políticas públicas voltadas para o tema
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 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, juntamente com o secretário-geral, Aurélio Belém, recebeu uma visita de cortesia da 

promotora de Justiça, Maria Lilian Mendes Carvalho, da 8ª Promotoria dos Direitos do Cidadão, que é da tutela coletiva da Infância e 

Adolescência. Na oportunidade, a promotora entregou ao presidente da OAB/SE o material de divulgação da Campanha do Dia 18 de 

Maio, data em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

 “Vim trazer esse material e também agradecer a contratação por parte da OAB de três adolescentes aprendizes, três jovens 

oriundos de cotas sociais. Vim também colocar o Ministério Público de Sergipe, através dos promotores da Infância, à disposição da OAB 

para somar parcerias em favor das nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

 O combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes foi o assunto abordado na roda de conversa promovida 

virtualmente pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, através da Comissão de Infância, Adolescência e Juventude. Transmitido 

através do canal da OAB/SE no YouTube, o espaço de discussões foi realizado em parceria com a Coordenadoria da Infância e Juventude 

do Tribunal de Justiça de Sergipe e reuniu profissionais diversos que compõem a rede de atendimento à criança e ao adolescente.

 Em alusão ao Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18 de maio), a roda de conversa foi 

aberta pelo presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, que ressaltou a atuação da Seccional em relação à infância, adolescência e juventude.

Presidente da OAB/SE recebe visita de cortesia da promotora de 
Justiça Lilian Carvalho

No Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes, OAB promove Roda de Conversa
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 Por meio da Comissão de Direito Sistêmico, a OAB/SE realizou o Webnário Saúde Emocional do Advogado em Tempos de 

Pandemia. O evento teve como mediador o advogado e presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB/SE, Josadach Alves de 

Albuquerque Júnior, e como palestrante o médico pediatra e terapeuta da Constelação Familiar Sistêmica e Experiência Somática, 

Marcos Aurélio de Araújo Carvalho.

 De acordo com o palestrante Marcos Aurélio de Araújo Carvalho, abordar esse tema da saúde emocional é um enorme desafio. 

“Quem de nós, viventes nesse mundo, nessa terra, não sofreu ou não sofre com os impactos dessa pandemia”, disse.

 No dia 18 de maio a conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, e presidente da Comissão de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente do CFOAB, Glícia Salmeron, recebeu o Prêmio Neide Castanha de Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes.

 O prêmio faz parte da campanha “Faça Bonito”, que alerta sobre o abuso e a exploração sexual infantil. Ele é uma homenagem 

a Neide Castanha, reconhecida por ser defensora dos direitos humanos, que dedicou grande parte de sua vida a lutar contra o abuso 

infantil e juvenil.

Webnário debate Saúde Emocional do Advogado em Tempos de 
Pandemia

Conselheira federal da OAB/SE é agraciada com prêmio “Neide 
Castanha de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes”
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 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, por meio da Escola Superior de Advocacia (ESA), deu início no dia 17 ao Curso 

Básico de Libras. Com duração total de 3 meses, as aulas acontecerão duas vezes por semana (segundas e quintas), das 19h às 21h, 

através da plataforma Zoom.

 O curso ministrado pela professora Isabel Dórea aborda em seu conteúdo o alfabeto, os números e cumprimentos/saudações, 

familiares e cores, verbos, calendário e hora, expressões interrogativas e pronomes, objetos em geral, animais, alimentação e bebidas, 

substantivos abstratos/sentimentos, objetos da casa e meios de transporte, antônimos e adjetivos, profissões e meios de comunicação, 

locais, Estados do Brasil e música em Libras.

 Agora, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, está presente também no Flickr, um site de hospedagem de imagens que 

permite a criação de álbuns para armazenar e baixar fotos. Para conferir as fotografias da OAB/SE, não é preciso ter um perfil no Flickr.

OAB/SE dá início ao Curso Básico de Libras

Novidade: tenha acesso às principais fotografias da OAB/SE no 
Flickr
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 O dia 21 de maio foi marcado por três solenidades de compromisso. Respeitando as medidas de prevenção à Covid-19, a Seccional 

limitou os eventos com até 10 novos advogados por cerimônia. Nas solenidades, os jovens profissionais afirmaram o compromisso de 

exercer a advocacia com dignidade e independência, bem como defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os 

direitos humanos, a justiça social e a boa aplicação das leis.

As fotografias das solenidades podem ser conferidas na Fanpage da OAB/SE.

 Nesse domingo, 24, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, por meio da Comissão de Direitos Humanos, acompanhou a 

reintegração de posse da Ocupação João Mulungu, localizada na Avenida Ivo do Prado, no Centro de Aracaju. O presidente da Comissão 

de Direitos Humanos da OAB/SE, Robson Barros, explicou que o processo de reintegração foi movido por uma empresa privada. Segundo 

ele, a população que ocupava o prédio solicitou o apoio da Comissão da OAB.

 “Já vínhamos acompanhando a ocupação. Visitamos, elaboramos relatórios e encaminhamos para Defensoria Pública sobre a 

existência de pessoas residindo no local em situaçãode vulnerabilidade social. A reintegração vinha sendo indeferida por parte do Poder 

Judiciário, no entanto, tomamos como surpresa na última semana a autorização do deferimento da reintegração de posse. Ficamos 

também assustados com a ação que ocorreu aqui porque não foi permitido nenhum tipo de diálogo para saída pacifica sem uso da força. 

O diálogo tem sempre que estar aberto nesses momentos de tensão”, ressaltou.

OAB/SE realiza solenidades de compromisso de novos 
advogados e advogadas

OAB acompanhou reintegração de posse da Ocupação João 
Mulungu
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 Alguns advogados e advogadas do Estado relataram dificuldade no acesso ao Shodô no macOS (sistema da Apple). Ciente do 

fato, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) disponibilizou um manual para uso do Shodô no macOS, feito pelo Tribunal 

Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16).

 Conforme o tutorial, o pré-requisito para acesso é possuir Java 8. É possível instalar a versão compatível no link: https://www.java.

com/pt-BR/download/. Para o manual, foi utilizada a versão 88.0 (64-bits). Para baixá-la, acesse https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/

download/thanks/

 A imprensa oficial tem papel imprescindível para a divulgação de convocações, decisões e atos de entidades e órgãos. O 

Diário Oficial da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, foi instituído em 2016 e desde então abona a publicação verídica de atos 

normativos, editais, etc.

 O Diário Oficial é um veículo que torna público todo e qualquer ato da Seccional e pode ser acessado virtualmente através do 

sítio eletrônico da OAB/SE (www.oabsergipe.org.br). Nele, são publicados oficialmente todos os atos normativos e administrativos de 

interesse público.

 Cumprindo a Resolução nº 05/2016, as publicações veiculadas no Diário Oficial Eletrônico da OAB/SE substituem qualquer 

outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, salvo os casos em que a lei exija a intimação ou vista pessoal, conforme 

estabelece a resolução.

Processo Judicial Eletrônico: TRT20 disponibiliza manual para 
uso do Shodô no sistema macOS

Entenda a importância do Diário Oficial da OAB/SE e acompanhe 
as publicações da Seccional
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 A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, através da Comissão de Direito Condominial, lança mais uma cartilha de 

orientação à advocacia e à sociedade. Dessa vez, o informativo lançado abarca condutas a serem seguidas nos condomínios edilícios no 

período de pandemia.

 O material foi desenvolvido pela Comissão e tem o intuito de aclarar sobre temas relacionados à pandemia e ao convívio em 

condomínio. Entre os assuntos abordados, o uso de elevadores, o toque de recolher e lockdown nas áreas comuns dos condomínios, as 

medidas de limpeza, etc.

 No dia 28 de maio a segurança jurídica das adoções judiciais no Brasil foi tema de audiência 

pública promovida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O evento virtual 

abordou assuntos como apadrinhamento afetivo, guarda subsidiada, tempo do processo, etc. 

 A audiência reuniu mais de 10 especialistas nos temas e foi conduzida pela conselheira federal da OAB Sergipe e 

presidente da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, Glícia Salmeron, e pelo vice-

presidente da Comissão, Anderson Ferreira.

OAB/SE lança cartilha com orientações sobre conduta nos 
condomínios durante pandemia

Segurança jurídica das adoções judiciais no Brasil é debatida 
em audiência pública do CFOAB
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 A Comissão de Direito Animal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), juntamente com o 

médico veterinário, Marcos Figueiredo Ramos, visitou no dia 29 o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) e o 

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) para investigar uma denúncia que foi protocolada na OAB sobre 

irregularidades quanto à estrutura desses locais, bem como de situações que ensejam maus-tratos aos animais. 

 Durante a visita, foi inspecionado detalhadamente todo o ambiente e constatada a gravidade do caso. De acordo com a presidente 

da Comissão de Direito Animal, Danielle dos Santos Ferreira, foram encontrados animais de várias espécies acondicionados em gaiolas 

e jaulas velhas e deterioradas, ambiente sujo e fétido comprometendo a saúde dos animais e das pessoas que lá trabalham, além de 

medicação vencida, seringas reutilizadas e ausência de prontuários sobre a evolução do quadro médico dos animais.

Comissão de Direito Animal da OAB/SE visita Cetas e Cras para 
investigar denúncia de maus-tratos aos animais
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