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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.
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 No dia 31 de maio, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, atuou novamente para a defesa das garantias legais da 
advocacia. A entidade promoveu um desagravo público virtual em favor da advogada Clara Arlene Ferreira da Conceição, que teve as 
prerrogativas violadas.
 Dessa vez, em respeito às medidas de prevenção à Covid-19, o ato público em defesa da classe foi promovido virtualmente, 
durante a reunião ordinária do Conselho Seccional da OAB/SE. O desagravo foi marcado por discursos eloquentes e foi transmitido ao 
vivo no YouTube.
 A advogada teve suas prerrogativas violadas por um policial na 4ª Delegacia Metropolitana de Aracaju, em agosto de 2020. Além 
de ter sido tratada com alteração e intimidação pelo policial, o direito ao diálogo privado com seu cliente, na delegacia, foi desobedecido.
A nota do desagravo, de relatoria do conselheiro seccional, Luciano Almeida, foi proferida pelo presidente da OAB/SE, Inácio Krauss. Na 
nota, a OAB repudia a conduta de desrespeito à legislação pátria e violadora das prerrogativas instituídas na Lei Federal nº 8.906/94.

 No dia 31 de maio, durante a Sessão Ordinária do Conselho Seccional da OAB/SE, a reintegração de posse da Ocupação João 
Mulungu foi tema de Processo Administrativo apreciado pelos conselheiros seccionais. Requerido pela Comissão de Direitos Humanos 
(CDH), o processo teve como relator o conselheiro e presidente da CDH, José Robson de Barros. 
 Na oportunidade, o voto do conselheiro relator, apresentando encaminhamentos para a situação de violência vivenciada pelas 
famílias da ocupação foi aprovado, por unanimidade. A situação da Ocupação, localizada em um prédio na Avenida Ivo do Prado, já vinha 
sendo acompanhada pela Comissão, desde dezembro de 2020. A solicitação para a Comissão acompanhar o processo de reintegração 
foi feita pelo Movimento de Luta nos Bairros (MLB).
 Após contextualizar e relatar de forma pormenorizada como tudo aconteceu, o presidente da Comissão ressaltou em seu voto 
que a Seccional da OAB, por meio da Comissão, já vinha acompanhando a situação das famílias da Ocupação. Em seu relato, Robson 
lamentou o uso da força no cumprimento da reintegração de posse e também a proibição da Comissão em adentrar o imóvel, de atuar 
e mediar uma resolução pacífica sem o uso da força.

Em defesa das prerrogativas, OAB/SE realiza desagravo 
público em favor de advogada

Conselho Seccional aprova encaminhamentos relativos a 
Ocupação João Mulungu e desagravo a advocacia sergipana
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 O aviltamento de honorários e a desvalorização da advocacia dativa foram mais uma vez temas pautados na reunião ordinária 
do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe. Dessa vez, a OAB tratou das Portarias N° 001/2021 das Comarcas 
de Propriá e Capela.
 A matéria sobre o assunto teve a relatoria do conselheiro seccional e presidente da Comissão de Combate ao Aviltamento de 
Honorários Advocatícios, Cândido Dortas. Ele propôs a intervenção da OAB para o combate ao arbitramento de honorários aviltantes nas 
portarias.
 O tema foi sugerido pela Comissão de Apoio à Advocacia Dativa, pois trata-se da necessidade de impugnação da desatualizada 
e aviltante tabela de honorários e da regulamentação da advocacia dativa em âmbito estadual – por parte do Tribunal de Justiça do 
Estado.
 Segundo Cândido, as portarias das Comarcas foram fundamentadas na tabela formulada pelo Conselho da Justiça Federal. 
Além de valores indignos, os atos normativos definem ainda a figura do “dativo voluntário”, que, para a OAB/SE, precisa ser revogada 
urgentemente.

 O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, em reunião ordinária, decidiu pela tomada de ações 
cabíveis para que os agravos de instrumento sejam recebidos pelo Tribunal de Justiça do Estado no prazo instituído pelo Código de 
Processo Civil (CPC).
 O voto sobre o tema contou com a relatoria da conselheira seccional da Ordem, Izadora Brito, que afirmou a necessidade de ser 
uniformizado o recebimento dos agravos no prazo previsto legalmente, tendo em vista o entendimento recente firmado pela Turma 
Recursal do Estado.
 Segundo Izadora, a Procuradoria Jurídica da OAB tomou conhecimento que a Turma Recursal vem negando provimento a 
agravos internos contra decisão monocrática de seus relatores, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias para à advocacia realizar esse 
protocolo.
 “Conforme previsão do CPC, ‘é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento 
interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal’”, argumentou a conselheira seccional.

Em defesa da advocacia dativa, OAB/SE tomará medidas para 
combater honorários aviltantes em Propriá e Capela

OAB/SE atuará para que agravos de instrumento sejam 
recebidos pelo TJSE no prazo instituído pelo CPC
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 O Seminário da Advocacia Ambiental em Sergipe foi promovido virtualmente no dia 1º de junho, com o propósito de fomentar o 
diálogo sobre perspectivas e entraves da área. Quatro explanadores abordaram os movimentos ambientalistas e os desafios da advocacia 
ambiental.
 O evento foi realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, por meio da Comissão de Direito Urbanístico e Ambiental, 
com a promoção de dois painéis: o primeiro tratou-se de uma tribuna livre, que colocou em debate os desafios; e o segundo abordou os 
movimentos.
 “Esse evento tem o escopo de haver um diálogo com a advocacia, especialmente aquela que trabalha ou pretende trabalhar 
com Direito Ambiental. A tribuna livre busca dialogar sobre desafios da advocacia ambiental do Estado”, disse a presidente da Comissão, 
Robéria Silva.
 Os moderadores da tribuna foram os especialistas Joubert Denner e Vanessa Morais. O espaço de discussões foi iniciado pela 
presidente da Comissão, Robéria Silva, que levantou o questionamento sobre a existência ou não da advocacia ambiental no Estado de 
Sergipe.

 A Comissão de Direito Animal da OAB/SE participou no dia 1° da inauguração da Delegacia Especializada de Proteção Animal e 
Meio Ambiente. A presidente da Comissão, Danielle Ferreira parabenizou a Secretaria de Segurança Pública pelo investimento e reiterou 
a importância de um trabalho integrado com as entidades da sociedade civil organizada.
 “A implantação dessa delegacia era necessária. Estamos em um momento no qual a sociedade e o poder público entendem 
a importância da causa animal. A inauguração da delegacia representa o reconhecimento dos animais enquanto seres sencientes e 
sujeitos de direitos”, destacou Danielle. Durante a reinauguração a Comissão reafirmou o compromisso já firmado meses atrás com a 
delegada Georlize Teles, responsável pela nova delegacia, e a SSP.

Seminário da Advocacia Ambiental em Sergipe fomenta 
diálogo sobre perspectivas e desafios da área

OAB marca presença na inauguração da Delegacia 
Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/06/02/seminario-da-advocacia-ambiental-em-sergipe-fomenta-dialogo-sobre-perspectivas-e-desafios-da-area/
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INFORMATIVO ESPECIAL ATUAÇÃO DA oAB/SEjunho 2021 6

 Através da Resolução N. 15/2021, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil instituiu o Prêmio do Observatório 
da Liberdade de Imprensa, que tem o propósito de reconhecer e premiar iniciativas que promovam democracia, liberdade e direitos 
humanos.
 Segundo a Resolução, os métodos de inscrição, avaliação e premiação serão definidos pela comissão julgadora, composta pelo 
coordenador do Observatório da Liberdade de Imprensa do Conselho Federal da OAB, Pierpaolo Cruz Bottini, e três diretores do Conselho 
Federal.
 No tocante à premiação, ficou definido o valor de R$ 50.000,00 ao primeiro lugar; 20.000,00 ao segundo lugar; e 10.000,00 ao 
terceiro lugar. O prêmio visa dar visibilidade às práticas de sucesso, contribuindo para mobilização nacional em favor da defesa da 
liberdade de imprensa.
 “Parabenizo ao CFOAB pela valorização da imprensa nacional com mais essa iniciativa, principalmente no momento por qual o 
país passa, de tanta disseminação de notícias falsas. Que a liberdade de imprensa seja sempre fortalecida”, diz o presidente da OAB/SE, 
Inácio Krauss.

 Através de ato normativo, o Conselho Nacional de Justiça alterou a Resolução nº 322/2020, que dispõe sobre regras básicas para 
a retomada do atendimento presencial pelo Poder Judiciário, bem como dos prazos processuais que tramitam fisicamente.
 O novo ato normativo, modificou alguns dispositivos da Resolução: o artigo 2º e os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 3º. Entre as 
alterações, ficou definido que o atendimento virtual à advocacia deverá ser assegurado por meio do Balcão Virtual.
 Além disso, houve alterações em relação à suspensão dos prazos processuais. Segundo o CNJ, a suspensão demandará 
justificação adequada, com exposição das circunstâncias locais e do ato da autoridade estadual ou municipal correlata que inviabilizam 
a regular fluência.
 A suspensão não impedirá a realização de atos telepresenciais, como audiências ou sessões de julgamento, cabendo ao 
magistrado competente decidir sobre sua suspensão, diante das peculiaridades de cada caso concreto e de eventual requerimento 
fundamentado das partes.

CFOAB institui Prêmio Observatório da Liberdade de Imprensa

Ato normativo altera resolução do CNJ que dispõe sobre 
atendimento pelo Judiciário
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 No dia 09, o presidente OAB/SE, Inácio Krauss, recebeu Josephe Pereira Barreto, Alan Almeida Sales de Campos e Ana Carolina 
Menezes Moura, advogados que relataram ter o acesso proibido aos seus clientes no Centro de Operações Policiais Especiais (COPE).
 Josephe Barreto, que atua na área criminal há mais de seis anos, disse ter ficado surpreso com o ocorrido. “Nunca passei por uma 
situação como essa, sempre fui bem recebido no COPE, infelizmente nesse caso específico, e que a imprensa toda já tinha tido acesso 
ao meu cliente e vídeos já tinham sido veiculados nas redes sociais, nos foi impedido o acesso, nós que somos advogados e que por lei 
temos a prerrogativa de assistir nossos clientes”, relatou o advogado. 
 “Espero que a OAB, enquanto entidade de classe, representando nós advogados, e que fique registrado não é um caso isolado, 
meu, de Alan Almeida Sales de Campos e Ana Carolina Menezes Moura, são situações corriqueiras que acontecem no Estado, tome as 
devidas providências e que esse fato sirva de referência para que outras autoridades não cometam e não violem as prerrogativas da 
advocacia porque é crime”, desabafou Josephe Barreto.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, após analisar os relatos dos advogados e o acompanhamento dos fatos feito pela 
Comissão de Prerrogativas da OAB/SE, afirmou que a Ordem analisará eventuais abusos de autoridade no presente caso, tendo em vista 
que é prerrogativa da advocacia se comunicar com os seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando eles se 
acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis.

 No dia 09, a OAB/SE, por intermédio da Escola Superior de Advocacia (ESA), promoveu palestra sobre o tema “Compensação 
financeira para vítimas da Covid-19”. O evento gratuito e on-line foi transmitido através do YouTube da OAB/SE (www.youtube.com/
oabse).
 A vice-diretora da ESA, Silvana Farias Cruz, fez a abertura do evento e deu as boas-vindas ao palestrante, Henrique Aquino, e 
aos participantes. O coordenador de Interiorização da ESA, Max Dória, também saudou e agradeceu ao palestrante por ter aceitado ao 
convite da OAB/SE.
 Durante o evento, foi abordada a Lei 14.128/21, que trata sobre compensação financeira, hipóteses de cabimento de indenização, 
responsabilidade civil, doença do trabalho, reflexo da Covid-19 nas esferas Previdenciárias e Trabalhistas e a jurisprudência atual.

OAB vê indícios de abuso de autoridade no caso do COPE e vai 
solicitar reunião imediata com a SSP e MPE

 Palestra aborda compensação financeira para vítimas da 
Covid-19
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 Sergipe teve voz e participação ativas no dia 09 no XXIX Encontro Nacional de Dirigentes de Escolas Superiores de Advocacia, 
realizado virtualmente. Na oportunidade, representou a Seccional do Estado, o diretor-geral da ESA Sergipe, Kleidson Nascimento.
 O encontro teve o propósito de reunir diretores e dirigentes do sistema de ensino da Ordem dos Advogados do Brasil, em todo 
país, para a discussão de propostas, ações e projetos educacionais que buscam fortalecer e aprimorar a atuação da advocacia brasileira.
  “A ESA já está em tratativas para integrar uma nova plataforma de cursos on-line, em parceria com a ESA Nacional. Isso ampliará 
a nossa capacidade de oferecer capacitações gratuitas e de baixo custo para alcançar todos os nichos da advocacia sergipana”, disse 
Kleidson.
 Entre os pontos abordados, proposta de realização de curso de pós-graduação gratuito na área cível, por parte da ESA Nacional; 
importância da adesão das ESAs à plataforma de ensino da ESA Nacional para fortalecimento do sistema; treinamento de equipe e 
professores; etc.

 A OAB/SE realizou no dia 11 o Webinário – Enfrentamento ao Abuso Sexual Contra Crianças e Adolescentes e à Exploração do 
Trabalho Infantil. O evento ocorreu em parceria com o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em Sergipe 
(Fepeti/SE), o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Fórum DCA), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de 
Aracaju.
 A abertura foi realizada pela mediadora do evento, vereadora de Aracaju, Professora Ângela Melo (PT), que na oportunidade 
lembrou a morte da jovem grávida, Kathlen Romeu, de 24 anos, vítima de bala perdida durante confronto entre criminosos e policiais no 
Complexo do Lins, no Rio de Janeiro. Ela também revelou os números do recém-divulgado Relatório do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef), que traz a informação de que em todo o mundo mais de 160 milhões de crianças se encontram em situação de trabalho 
infantil.
 A conselheira federal da OAB/SE, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do CFOAB e 
presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Glícia Salmeron, ressaltou que é preciso compreender o que é 
necessário priorizar na discussão. “No Estado de Sergipe o que queremos priorizar para a prevenção e erradicação do trabalho infantil?”, 
questionou.

 Sergipe participa de XXIX Encontro Nacional de dirigentes 
de Escolas Superiores de Advocacia

 OAB debate em Webinário o enfrentamento ao abuso 
sexual contra crianças e adolescentes e à exploração do 
trabalho infantil
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 Em reunião virtual com a OAB/SE, a 1ª Vara Cível de Estância reforçou a publicização de um canal eletrônico para atendimento à 
advocacia. A solicitação de canal semelhante foi feita também à 2ª Vara Cível do município, que se comprometeu a viabilizar a ferramenta.
A iniciativa foi discutida em reunião, promovida no dia 14, entre representantes da OAB/SE e das 1ª e 2ª Varas Cíveis de Estância. A 1ª Vara 
disponibilizou, de imediato, o contato do WhatsApp – (079) 3522-2284 – para solicitações da advocacia sergipana.
 “A reunião evidenciou uma preocupação constante da OAB em prestar serviços de assistência à advocacia e demonstrou 
também a boa vontade do Judiciário sergipano nesse momento tão emblemático”, destacou o presidente da Regional Estância da OAB/
SE, Marcos Vinicius Mota.
 “Trata-se de um importante canal institucional, célere e direto da advocacia com a Vara, que possibilita também o controle pela 
classe, da presteza e eficiência no atendimento”, considerou o procurador-geral e conselheiro seccional da OAB/SE, Luciano Almeida.

 Foi apreciado e aprovado, por unanimidade, pelos conselheiros seccionais durante a Sessão Ordinária do mês de maio a 2ª edição 
do Programa Em Dia com a Ordem, que teve como relator o diretor-tesoureiro David Garcez.
 O motivo da reedição do Programa de Financiamento de Débitos foi justamente para contemplar os advogados que passaram 
por dificuldades financeiras no ano de 2020.
 David Garcez ressaltou que o Programa se faz necessário para que a Ordem possa desempenhar suas funções com mais 
efetividade, como também para o fiel cumprimento do Provimento 185/2018 do Conselho Federal da OAB.
 Os advogados e advogadas inadimplentes que efetuarem o pagamento à vista terão redução de até 90% da multa e 70% dos 
juros de mora no boleto ou no cartão de crédito. O débito também pode ser parcelado em até três prestações mensais, com redução de 
80% de multa e 60% dos juros no boleto ou no cartão de crédito.
 Tem ainda a possibilidade de realizar o pagamento em até seis prestações mensais com redução de 70% de multa e 50% de juros 
no boleto ou no cartão de crédito. E também parcelado em até dez prestações mensais com redução de 40% da multa e 30% de juros, 
apenas no cartão de crédito.

OAB/SE realiza reunião institucional com 1ª e 2ª Vara Cível de 
Estância sobre atendimento à advocacia

 2ª Edição do Programa Em Dia com a Ordem é aprovada em 
sessão do Conselho
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 No dia 15, o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, e o presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Guilherme Teles, estiveram 
reunidos com o gerente executivo do INSS, em Aracaju, e outros três representantes do órgão. Durante o encontro, foram discutidas 
melhorias para a advocacia no Posto de Atendimento do INSS, localizado na sede da CAASE.
 O presidente da OAB revelou que foram encaminhados dois ofícios a Gerência Executiva do INSS para solucionar reclamações 
feitas pelos advogados em relação ao atendimento no Posto do INSS localizado na CAASE. “Hoje estamos com dois turnos de atendimento 
e com agendamentos para agosto, daqui a 60 dias. Queremos otimizar esse atendimento”, informou.
 Krauss revelou ainda que o segundo item da pauta da reunião foram os serviços prestados à advocacia no INSS Digital em 
relação ao Acordo de Cooperação Técnica existente entre a OAB e o INSS em Aracaju. O gerente executivo do INSS, Raimundo de Brito 
Ferreira, avaliou a reunião como positiva e revelou que a instituição tem buscado soluções para os problemas e objetivando vencer todas 
as dificuldades do atendimento.

 Também no dia 15, a Seccional participou do Webinar “Aprendizagem no enfrentamento ao trabalho infantil”, promovido pelo 
TRT20 com o relato de aprendizes e de instituições concedentes e formadoras. O evento foi marcado pelos relatos dos jovens aprendizes 
Firmino da Silva Santos (aprendiz na OAB/SE) e Luan Fabiano dos Santos (aprendiz na Petrobras).
 O evento contou com as palestras de Verônica Passos Rocha Oliveira (OAB/SE e FEPETI/SE), Raymundo Ribeiro Júnior (MPT), 
Iracy Mangueira (TJ/SE) e Maria Lilian Mendes (MP/SE), Juciene Maria Santos (Biblioteca Epiphanio Doria) e Alanna Mangueira (FNPETI). 
Verônica Passos, representante do FEPETI Sergipe, e secretária-geral da Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB/SE, 
destacou o protagonismo da Comissão na articulação de diversos órgãos públicos do Sistema de Justiça e da rede de proteção e defesa 
de crianças e adolescentes, assim como na rearticulação do Fórum PETI, desde 2012.
 “Essa tarde, sem sombra de dúvidas, foi uma tarde de júbilo diante de tantos depoimentos e relatos de parcerias e desafios 
sendo vencidos. Esse evento é um presente para todos que caminham na luta pela defesa dos direitos da criança e do adolescente em 
Sergipe, sobretudo para a Comissão da Infância da OAB. Tenho a grande honra de integrar uma Comissão tão atuante e essencial para a 
promoção dos direitos das crianças e adolescentes”, considerou.
 O jovem aprendiz da OAB/SE, órfão e integrante do Comitê de Participação do Adolescente, Firmino da Silva, afirmou da alegria 
de ingressar no mercado de trabalho. “Que felicidade é ter o salário todo mês, fruto de meu suor e aprendizado. Trabalhar como aprendiz 
não é só um trabalho duro; é aprender. Você está aprendendo o que fazer na sua empresa”, disse.

 OAB se reúne com representantes do INSS para melhorar 
atendimento à advocacia

 OAB/SE tem participação ativa no Webinar “Aprendizagem no 
enfrentamento ao trabalho infantil”
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 O II Colóquio Virtual de Conscientização da Violência contra Pessoa Idosa foi promovido no mês de junho com sucesso. Realizado 
pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, o evento aconteceu, em alusão ao “Junho Violeta”, por quatro dias distintos: 01, 08, 10 
e 15.
 O colóquio, realizado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, teve o intuito de alertar sobre o aumento de casos 
de violência contra pessoas idosas na pandemia. Os temas abordados foram o abandono afetivo inverso, a aplicação penal na violência 
contra a pessoa idosa, o distanciamento social nos condomínios e a violência contra idosos na área de saúde.
Os palestrantes foram Manoel Costa Neto, juiz titular da Comarca de São Cristóvão; Alexandre Cardoso, médico; Weslânia Paz, assistente 
social de formação; e Janilson Teixeira, psicólogo. Maria da Glória Chagas, vice-presidente da Comissão, prestigiou as realizações do 
evento.
 “Esse evento trouxe a essência do que realmente é envelhecer e do que é o tratamento em relação à reciprocidade. Geralmente 
o idoso fica no esquecimento. Ninguém quer dialogar para saber o que ele está sentindo”, disse a presidente da Comissão, Lenieverson 
Santana.

 A OAB/SE, por meio da Escola Superior de Advocacia de Sergipe, firmou parceria com a Fenalaw, considerada a maior e mais 
completa feira e congresso para o setor jurídico brasileiro. De acordo com o diretor-geral da ESA, Kleidson Nascimento, a parceria entre 
as duas instituições trará muitos benefícios para a advocacia sergipana. 
 Segundo ele, em reconhecimento à capacitação técnica e credibilidade a ESA foi convidada a representar a OAB Sergipe como 
parceira desse que é um dos maiores eventos jurídicos da América Latina e congrega palestras, exposições e trocas de experiências 
entre advogadas e advogados de todo o país e do mundo. “Com o desconto de 20% oferecido pela Fenalaw aos inscritos na OAB/SE, a 
parceria tem tudo para ser um sucesso”, ressalta o diretor-geral da ESA.
 A Fenalaw Digital Week acontecerá de 2 a 6 de agosto e será um evento 100% digital em uma plataforma virtual que garantirá 
aos participantes acesso a networking, conteúdo e negócios. Este ano, a Fenalaw se organizou para tornar o congresso acessível a 
participantes de todo o Brasil, mantendo a segurança que o momento exige e o conteúdo de excelência.

 Junho violeta: II Colóquio Virtual de Conscientização da 
Violência contra Pessoa Idosa é realizado com sucesso

ESA realiza parceria com Fenalaw, maior feira jurídica da 
América Latina
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 A OAB/SE, por intermédio da Comissão de Direito Condominial, apoia o Projeto de Lei (PL) nº 1513/2021, de autoria do deputado 
federal Fábio Trad (PSD-MS), que está em tramitação na Câmara dos Deputados e altera a Lei nº 8.906 de 4 de julho de 1994 para incluir 
a necessidade de visto de advogado no registro dos atos constitutivos de condomínio edilício. 
 A matéria se tornou PL a partir da proposta da Comissão de Direito Condominial da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 
Mato Grosso (OAB-MT). O PL está aguardando designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da 
Câmara dos Deputados e só depois de aprovada seguirá para ser apreciado e votado no Plenário da Casa Legislativa.
 O presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB/SE, Saulo Álvares, ressaltou a importância do PL para a advocacia, 
ao garantir apoio a inciativa. “Vemos com bons olhos a iniciativa e permaneceremos acompanhando a tramitação do PL, discutindo 
internamente e eventualmente até mesmo, por meio do nosso Conselho Seccional, encaminhando sugestões a serem apresentadas aos 
parlamentares. Entendo que este deve ser o nosso papel”, afirmou.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, pontuou como de grande relevância o Projeto de Lei. “Este PL além de trazer segurança 
jurídica para os condomínios, que terão o acompanhamento e orientação do advogado desde a sua instituição, também traz como 
benefício a maior oportunidade de trabalho para quem atua ou deseja atuar na área do Direito Condominial”.

 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, recebeu no dia 18 a visita virtual da nova direção do Foro da Justiça Federal em Sergipe. 
Participaram o diretor do Foro da JFSE, Gilton Batista Brito, o diretor da Secretaria Administrativa, Luis Carlos Soares Cavalcante, e o 
diretor do Núcleo Judiciário, Moisés Adorno.
 O presidente da OAB/SE desejou sucesso à nova gestão e comprometeu-se a apresentar, oportunamente, as principais demandas 
da classe. No encontro virtual, o diretor do Foro da JFSE afirmou que ouvir a advocacia é uma forma de buscar superar os principais 
desafios na Justiça Federal, a fim de continuar prestando um serviço judicial de qualidade.

 OAB/SE apoia Projeto de Lei que fortalece a atuação da 
advocacia e garante maior segurança jurídica para os 
condomínios

 Presidente da OAB/SE recebe visita institucional virtual da 
diretoria do Foro da Justiça Federal no Estado
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 No dia 20, a OAB/SE prestou as últimas homenagens ao ex-presidente da instituição, Manuel Meneses Cruz, que além de 
presidir a entidade (no triênio 2001/2003), ocupou outros diversos cargos na OAB/SE. O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, lamentou o 
falecimento do ex-presidente e decretou luto oficial de três dias na instituição.
 Manuel Cruz vinha lutando há três anos e meio contra um câncer e faleceu no dia 19. Ele deixou quatro filhos, a atual vice-
presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe, Susan Manuela Silva Meneses Cruz; a advogada Bruna Rosana Silva 
Meneses Cruz; o advogado Igor Emanuel Silva Meneses Cruz; e Luan José Cruz.
 Durante o velório, realizado na sede da OAB/SE, foi realizada uma missa de corpo presente, presidida pelo padre Marcelo 
Conceição. Na oportunidade, familiares, amigos e advogados rezaram, homenagearam e se despediram do ex-presidente da Ordem.

 No dia 21, às 9 horas, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), Inácio Krauss, participou da posse 
da Diretoria e do Conselho Fiscal da Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP) para o biênio 2021/2023. A cerimônia foi realizada 
de forma virtual.
 A solenidade contou com a participação de inúmeras autoridades, promotores de Justiça, advogados, defensores públicos, 
militares, familiares e amigos dos integrantes da nova Diretoria. O presidente da OAB/SE parabenizou a nova Diretoria e o Conselho Fiscal 
da ASMP. “Desejo que todos os empossados tenham uma gestão exitosa. Parabéns e muito sucesso”.
 O presidente empossado, João Rodrigues Neto, ressaltou em seu discurso que se orgulha e se sente muito honrado em ter 
sido empossado como presidente da ASMP. “Na vida quase sempre as coisas acontecem quando menos a programamos, ao longo dos 
meus quase 24 anos de Ministério Público nunca despertei o desejo, a vontade de participar da vida classista, mas o destino acabou me 
levando a abraçar esse ofício”. 

 OAB/SE presta homenagens ao ex-presidente Manuel Cruz

 Presidente da OAB/SE participa de posse da Diretoria e do 
Conselho Fiscal da ASMP
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 Desde o dia 7 de janeiro deste ano, é possível realizar o ajuizamento de ações de competência dos Juizados Especiais Federais 
(JEFs) da Justiça Federal em Sergipe (JFSE) através do sistema PJe 2.x. O acesso ao novo sistema deve ser feito por meio do site oficial da 
JFSE, no banner “Juizados Especiais Federais” ou através do link https://www.jfse.jus.br/juizados-especiais.html, devendo ser observadas 
as bases específicas do sistema para os JEFs e para a Turma Recursal.
 Para as ações de competência distintas das processadas nos JEFs, o sistema a ser utilizado continua sendo o PJe, cujo acesso se 
dá pelo site da JFSE, no banner “Processo Judicial Eletrônico – PJe” ou através do link https://pje.jfse.jus.br/pje/login.seam.

 O Conselho Seccional da OAB/SE aprovou a adoção de medidas (à exemplo do ajuizamento de Ação Civil Pública) relativas 
à denúncia de maus-tratos aos animais no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) e no Centro de Reabilitação de Animais 
Silvestres (Cras).
 O tema foi debatido em reunião ordinária e contou com a relatoria da conselheira seccional e presidente da Comissão de Direito 
Animal, Danielle Ferreira. Em seu voto, ela apresentou o parecer da visita realizada pela Comissão ao Cetas e ao CRAS, localizados no 
Parque da Cidade.
 A vistoria foi promovida, no dia 29 de maio, por membros da Comissão e pelo veterinário, Marcos Figueiredo Ramos, após 
denúncia protocolada na OAB/SE acerca de irregularidades quanto às estruturas dos locais, bem como situações que ensejam maus-
tratos aos animais.
 Segundo Danielle, além de medicação vencida, seringas reutilizadas e ausência de prontuários médicos, foram encontrados 
animais confinados em gaiolas deterioradas, em um ambiente sujo e fétido que compromete a saúde dos bichos e das pessoas que 
trabalham nos locais.

 Saiba mais sobre o ajuizamento de ações no PJe e no PJe 2.x

 Conselho Seccional aprova adoção de medidas relativas à 
denúncia de maus-tratos aos animais no CETAS e CRAS
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 No dia 22, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe, Inácio Krauss, participou da posse do jurista 
Carlos Krauss de Menezes, como juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE). A cerimônia de posse foi conduzida 
pelo Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto e ocorreu no gabinete da Presidência no edifício do TRE/SE.
 O presidente da OAB ressaltou que a advocacia sempre contribui para democratizar as cortes de justiça, levando a experiência 
de quem está do outro lado. “Carlos Krauss é exemplo de conduta e ética em sua carreira e por isso, hoje, assume esse posto e tenho 
certeza que continuará atuando de forma imparcial e exímia no TRE”, disse Inácio.
 O novo juiz substituto da corte eleitoral sergipana foi nomeado no dia 15 de junho. O respectivo ato de nomeação foi publicado na 
edição do Diário Oficial da União (DOU) de 16 de junho de 2021. O jurista concorreu fazendo parte de lista tríplice conforme os preceitos 
legais e ocupará a vaga deixada pela advogada Marcela Pithon Brito dos Santos Carvalho. Carlos Krauss tem 41 anos, é casado e advoga 
desde 2003. Especialista em Processo Civil, é procurador do quadro efetivo do município de Nossa Senhora do Socorro.

 A OAB/SE protocolou no dia 21 de junho, junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) um Procedimento de Controle Administrativo 
(PCA) contra as Portarias de N. 001/2021, de 16.02.2021, da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Propriá/SE, e 001/2021, de 18.04.2021, 
da Comarca de Capela/SE, que dispõem sobre o cadastro e nomeação de advogados dativos e voluntários, em casos de assistência 
judiciária gratuita, assim como o arbitramento de honorários indenizatórios com recursos públicos.
 O assunto foi discutido na pauta da Sessão Ordinária do Conselho, ocorrida no dia 31 de maio, referente ao Processo Administrativo 
Nº 26.0000.2021.001658-0, que teve como relator o conselheiro seccional Cândido Dortas de Araújo. Na oportunidade, ficou definido 
pelo Conselho Seccional que houvesse a impugnação das Portarias das duas Comarcas via Corregedoria, CNJ ou ação judicial cabível; e 
requerimento de revogação da figura de “dativo voluntário” na esfera estadual através de encaminhamento enviado ao TJSE.
 No Procedimento de Controle Administrativo, a OAB/SE requer que seja recebida a presente petição, para acolher o Procedimento 
de Controle Administrativo (PCA) e afastar das Portarias 001/2021, da Comarca de Capela e 001/2021, da Comarca de Propriá, a utilização 
da tabela de honorários formuladas nas Resoluções 440/2005 e 305/2014, do Conselho da Justiça Federal, eis que os valores se encontram 
ultrapassados à advocacia dativa, uma vez que foram arbitrados no ano de 2005.

 OAB prestigia posse de jurista no TRE

 OAB/SE aciona o CNJ para combater os honorários 
aviltantes em editais para dativos em Propriá e Capela
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 No dia 22, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Clóvis Barbosa, firmou novamente seu compromisso 
com a democracia, a Constituição Federal, os direitos humanos e a justiça social e retornou aos quadros de inscritos da Seccional.
 A solenidade de compromisso foi realizada pelo presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, e foi prestigiada pelo diretor-tesoureiro 
da entidade, David Garcez, e por familiares do ex-presidente. Clóvis Barbosa é advogado desde 1973 e foi presidente da OAB em dois 
mandatos.
 Ele ressaltou a emoção de retornar aos quadros de inscritos na Ordem. “Sinto-me emocionado em retornar a esta casa. Fui 
presidente, conselheiro, secretário. O que eu sou hoje eu aprendi aqui na OAB. Ela foi uma grande escola e continuará sendo por muito 
tempo”, disse Clóvis.
 O presidente da OAB, Inácio Krauss, enalteceu a honra de entregar a nova credencial. “Presidir a Ordem fica marcado na história 
porque é um serviço à advocacia e à sociedade. É uma honra para nós dessa gestão estar entregando a nova credencial do sempre 
presidente Clóvis”.

 No dia 21, em reunião ordinária, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, aprovou a proposta de 
Projeto de Lei que visa garantir a contagem de prazos em dias úteis para os procedimentos administrativos no âmbito de todo o Estado. 
A proposta teve como requerente a Comissão de Assuntos Legislativos da instituição.
 A minuta do PL possui a previsão de que, na contagem dos prazos, deve-se computar somente os dias úteis em todos os órgãos 
e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas 
também.
 Segundo o relator da matéria sobre o assunto, Arício Andrade, conselheiro seccional da OAB, o intuito da proposta é não só 
garantir a contagem em dias úteis, mas também ter o cuidado de preservar a especialidade do processo legislativo e os procedimentos 
de licitações e contratos.
 “Registro a importância do tema, que se amolda à nova diretriz adotada pela processualística civil no ordenamento jurídico, 
preservando o bem-estar da classe que milita em processos administrativos em órgãos e entidades estatais, especialmente em processos 
disciplinares”.

 Ex-presidente da OAB/SE presta compromisso e retorna aos 
quadros de inscritos da entidade

 Conselho Seccional aprova minuta de Projeto de Lei sobre 
contagem de prazos em processos administrativos
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 A conselheira federal da OAB/SE, e presidente da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
no Conselho Federal da OAB, Glicia Salmeron, foi empossada no dia 22 de junho no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CONANDA).
 A posse da gestão para o biênio 2021-2022 aconteceu virtualmente e representou um importante e histórico momento de 
retomada do CONANDA. Glicia foi empossada representando a OAB Nacional, em uma das vagas da sociedade civil no Conselho que 
teve reduzido o número de participantes de sociedade civil de 14 para 9 conselheiros.
 “A Ordem tem um papel fundamental na construção desse processo democrático e coletivo que são os Conselhos dos Direitos, 
pautado no princípio da legalidade, participação social, controle social e na solidariedade. O compromisso tem ainda respaldo nos 
avanços assumidos pelo Estado brasileiro e de acordo com o que foi construído nos debates e na esfera nacional e internacional, com o 
objeto de garantir e resguardar os direitos de crianças e adolescentes”.
 Em sua fala, Glícia destacou sobre a importância da participação da sociedade civil no CONANDA e o processo de eleição assumido 
pelo Fórum. “O Fórum Nacional conseguiu garantir a articulação com as entidades da sociedade civil para o processo eleitoral, o que 
contribuiu para a retomada das atividades no Conselho e a nova gestão com as entidades que tomaram posse nesta terça-feira, inclusive 
a nossa representação pela OAB. Esse foi um processo que contribuiu para que nós, da OAB, pudéssemos estar na representação hoje”.

 No dia 22, o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, acompanhando do diretor-tesoureiro, David Garcez, recebeu a visita do 
conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, presidente do TCE/SE.
 Ribeiro reiterou os votos de solidariedade pelo recente falecimento do ex-presidente da Seccional, Manuel Cruz e afirmou que 
OAB é uma parceira histórica do TCE de Sergipe. “As relações das instituições sempre foram respeitosas e colaborativas e tem se mantido 
firme na gestão do doutor Inácio Krauss”, ressaltou o conselheiro.

 Conselheira federal da OAB/SE é empossada no CONANDA

 Diretoria da OAB/SE recebe visita do presidente do TCE
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 O presidente da Comissão de Defesa dos Precatórios da OAB/SE, Diogo Oliveira, juntamente com os membros da Comissão, 
Franklin Magalhães, Renalda Costa e João Alberto Santos, se reuniu com o juiz auxiliar da Presidência responsável pelo Departamento de 
Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Fernando Clemente, e com a chefe do Departamento de Precatórios, Marcella 
Medeiros Trigueiros, no intuito de estreitar os laços institucionais e levar sugestões para que haja um fluxo de pagamento mais célere 
por parte do tribunal.
 Durante a reunião, Fernando se comprometeu em analisar e responder formalmente sobre a possibilidade de edição de Portaria 
suprimindo a necessidade de se fazer constar da declaração pública de únicos herdeiros a cota parte de cada um deles; a possibilidade 
de publicação de calendário para previsão de pagamento das preferências requeridas em 2020 e ainda não quitadas; um posicionamento 
sobre exclusão dos juros incidentes sobre as contribuições previdenciárias; como também sobre a correção monetária no período entre 
os cálculos e a formação do Precatório e a possibilidade de reserva dos honorários em observância ao contratado, quando diverso do 
valor líquido do crédito.
 O juiz auxiliar da Presidência responsável pelo Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, 
Fernando Clemente da Rocha adiantou na reunião que já se encontra em desenvolvimento pelo DTI do Tribunal um sistema que inclua 
automaticamente a preferência de idosos.

 A OAB/SE deu boas-vindas a 10 novos advogados, advogadas e estagiários. A solenidade de compromisso foi promovida na tarde 
de terça-feira, 22, pelo presidente da entidade, Inácio Krauss, acompanhado do diretor-tesoureiro da Seccional, David Garcez.
 Em sua fala, o presidente da instituição ressaltou o papel da advocacia na defesa dos interesses individuais e coletivos e convidou 
os novos profissionais a participarem da atuação da Ordem, através das comissões temáticas e especiais, enaltecendo a atuação dos 
grupos.

 Comissão de Defesa de Precatórios expõe ao TJSE 
necessidade de celeridade nos pagamentos de precatórios

 OAB/SE realiza mais uma solenidade de compromisso de 
novos advogados e advogadas
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/06/23/comissao-de-defesa-de-precatorios-expoe-ao-tjse-necessidade-de-celeridade-nos-pagamentos-de-precatorios/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/06/23/oab-se-realiza-mais-uma-solenidade-de-compromisso-de-novos-advogados-e-advogadas/
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 Os advogados, Alan Gaspar, especializado em Incorporações Imobiliárias e Loteamentos, e Ana Sarmento, mediadora judicial e 
árbitra, falaram no dia 22, no Fórum de Direito Imobiliário, sobre aspectos relativos ao contencioso imobiliário e às soluções extrajudiciais.
O evento foi promovido virtualmente, com transmissão ao vivo no YouTube, pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, através 
da Comissão de Direito Imobiliário, Notarial e Registral. A mediação foi responsabilidade do presidente da Comissão, Pedro Celestino.
 Ana Sarmento iniciou sua explanação ressaltando a importância do evento, agradecendo à OAB/SE pela oportunidade de 
ministrar palestra sobre as soluções extrajudiciais. “Acho que falta conhecimento. Vejo muito a advocacia com litígios bem altos, com 
certa animosidade”.
 Alan Gaspar pontuou que cada tipo de operação tem ônus e bônus. “Tratando-se de resolução de problemas, o que salta aos 
nossos olhos é o tempo de duração quando nós somos acionados para solucionar algum problema. O cliente sempre quer saber tempo 
e custo”.

 A OAB/SE, por meio da CAASE e com o apoio do Conselho da Jovem Advocacia, realizou no dia 25, de forma virtual o Forró da 
Advocacia. O evento teve mais de mil e oitocentas visualizações e agradou ao público que assistiu três horas de muito arrasta-pé com a 
cantora sergipana Luciene Mello.
 A live solidária, cujas doações beneficiaram os 30 idosos do Lar Isaías Gileno Barreto, do Município de São Cristóvão, foi apresentada 
pela advogada e diretora de Relações Institucionais do CEJA, Jaqueline Deolindo da Silva, e contou na abertura com as presenças do 
presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, e da presidente da CAASE, Hermosa França.
 O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, revelou a grande satisfação em realizar o evento. “Estamos aqui a OAB/SE e a CAASE, 
pedindo licença para adentrar a casa de vocês e levar um pouco de conforto e esperança através de uma das maiores tradições 
nordestinas que é o forró. Seguimos todos os protocolos de segurança e estamos fazendo o nosso forró de forma virtual. Queríamos fazer 
a festa de forma presencial, mas ainda não é possível, porém com fé em Deus, com fé na ciência em breve estaremos nos abraçando 
e comemorando outras datas. Sejam todos bem-vindos a essa live solidária! Parabéns a todos os diretores da OAB/SE, da CAASE e ao 
Conselho Estadual da Jovem Advocacia”, disse.
 A presidente da CAASE, Hermosa França, ressaltou que a OAB, a CAASE e o Conselho da Jovem Advocacia realizaram a Live Forró 
da Advocacia em Casa para o aracajuano, o sergipano aproveitar o São João em casa, tomando todos os cuidados. “Sergipe é o País do 
Forró e a gente tem que continuar. Vamos forrozear. Divirtam-se e aproveitem”, enfatizou.

 Fórum de Direito Imobiliário aborda contencioso 
imobiliário e soluções extrajudiciais

 Edição virtual do Forró da Advocacia agrada o público
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https://www.youtube.com/watch?v=6QUfvh7ORNQ
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 A Oficina Jurídica virtual da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, 
realizada no dia 28 de junho trouxe ao debate abordagens acerca do tema “Advocacia consensual, negociação e comunicação assertiva”.
Promovido em parceria com a Escola Superior de Advocacia de Sergipe, a qualificação contou com as explanações de Dulce Nascimento, 
certificada para advogar em mediação pelo ICFML, e Ingrid Wernick, advogada com visão sistêmica aplicada aos negócios, carreira e 
liderança.
 O evento foi transmitido ao vivo pelo canal da OAB/SE no YouTube e pode ser assistido no link: https://www.youtube.com/
watch?v=RPHQJHabo1o. Kleidson Nascimento, diretor-geral da ESA, foi o responsável por proferir mensagem de boas-vindas aos 
participantes.
 Dando início às explanações, Dulce Nascimento falou sobre aspectos relativos à advocacia consensual. Em seguida, Ingrid 
Wernick abordou a negociação e a comunicação assertiva. “Se tivesse que sintetizar uma essência para essa nova advocacia seria a 
postura”.

 No dia 30, a OAB/SE, através da Comissão Regional de Estância, realizou reunião com dois juízes da 7ª Vara Federal para discutir 
maior celebridade da pauta e disponibilidade de mecanismos mais efetivos de comunicação entre a advocacia e a Justiça Federal.
 De acordo com o presidente da Comissão Regional de Estância, Marcos Vinicius Mota Santos Silva, na reunião foram propostas 
alternativas de viabilização para dar celeridade à demanda que ficou represada no período de pandemia. “Houve o compromisso de 
os dois juízes federais em acelerar a pauta dentro das possibilidades da vara, bem como disponibilizar mecanismos mais efetivos de 
comunicação entre a advocacia e o Judiciário”, ressaltou.
 Conforme Marcos Vinicius, será criado um grupo de WhatsApp para os advogados que militam na Justiça Federal para o encaixe 
de audiências em pautas que estiverem disponíveis, acelerando dessa forma os processos e procedimentos que forem possíveis.
 Na reunião realizada no Juizado Especial participaram o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss; da Comissão Regional de Estância, 
Marcos Vinicius Mota Santos Silva; o procurador-geral da OAB/SE, Luciano Luís Almeida Silva; a vice-presidenta da Comissão Regional 
de Estância, Renata Aguiar Teles Palomares Oliveira; e o secretário-geral da Comissão Regional de Estância, Sérgio Alexandre Guimaraes 
Maciel; o juiz federal Manoel Pontes e o chefe de Secretaria.
 A reunião na Justiça Federal contou com as presenças do presidente da Comissão Regional de Estância, Marcos Vinicius Mota 
Santos Silva; da advogada Raphaela do Amor; do presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Guilherme Silva Teles Costa; e dos 
juízes federais Pedro Esperanza Sudário e Rafael Soares Souza.

 Oficina jurídica da CMCA traz como tema “Advocacia 
consensual, negociação e comunicação assertiva”

 OAB/SE realiza reuniões com os juízes da 7ª Vara Federal 
e do Juizado Especial de Estância para discutir maior 
celeridade da pauta

30

30

Junho

Junho

Veja na
íntegr a

Veja na
íntegr a

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/06/30/oficina-juridica-da-cmca-traz-como-tema-advocacia-consensual-negociacao-e-comunicacao-assertiva/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/06/30/oab-se-realiza-reunioes-com-os-juizes-da-7a-vara-federal-e-do-juizado-especial-de-estancia-para-discutir-maior-celeridade-da-pauta/
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