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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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JULHO05

JULHO06

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), através da Comissão de Direito Animal, participou no dia 2, de um curso de formação para a polícia de 
São Cristóvão sobre maus-tratos de animais. A qualificação foi promovida pela Prefeitura do município em parceria com a OAB/SE.

“A ideia é que a partir da conclusão do curso possamos dar outros encaminhamentos”, disse Danielle Ferreira, presidente da Comissão da OAB/SE. Em sua fala, a 
representante da entidade pontuou a importância da iniciativa e da efetivação dos pontos previstos em lei.

“Capacitadas, as forças de segurança estarão aptas a atuar junto à administração pública no combate ao crime de maus-tratos. É vital, pois percebemos que a 
política pública que vem acolher o animal em situação de maus-tratos ainda é ineficiente ou não existe”, afirmou.

Para Emanuel Matias, vice-presidente da Comissão, a ação foi um marco para o Estado. “Pela primeira vez, um município quer e vai implementar políticas públicas 
para os animais. É uma obrigação do município, mas a maioria dos gestores país afora negligencia isso”, considerou.

O curso foi realizado por meio da Coordenação de Vigilância Ambiental de São Cristóvão e acontecerá mais vezes ao logo do mês. “O tema ainda é direcionado a 
quem gosta de animais ou protetores, mas essa é uma discussão coletiva”, relata Elis Correia, coordenadora da Vigilância.

“Foi uma manhã produtiva com aproximadamente 20 policiais militares. Vimos hoje leis que para alguns de nós eram desconhecidas e esperamos poder difundir 
isso aos demais policiais do nosso efetivo. Agora temos uma luz”, afirmou o major, Augusto Cesar, da Polícia Militar.

A OAB Nacional, por intermédio da Coordenação Nacional do Exame de 
Ordem Unificado já estabeleceu o cronograma de atividades para o XXXIII 
Exame de Ordem Unificado.

A prova objetiva será no dia 17 de outubro de 2021. As inscrições podem ser 
feitas de 12 a 19 de agosto de 2021, observando o horário de Brasília, por meio da 
página de acompanhamento do Exame de Ordem. A prova prático-profissional 
será realizada em 12 de dezembro de 2021.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição 
nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por 
bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado 
em instituição regularmente credenciada. Poderão realizá-lo os estudantes de 
Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos 
semestres.

OAB/SE explana em curso de formação para polícia de São 
Cristóvão sobre maus-tratos de animais

OAB define cronograma para o XXXIII 
Exame de Ordem Unificado

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/05/oab-se-explana-em-curso-de-formacao-para-policia-de-sao-cristovao-sobre-maus-tratos-de-animais/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/06/oab-define-cronograma-para-o-xxxiii-exame-de-ordem-unificado/
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JULHO06

JULHO07

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, Inácio Krauss, recepcionou no último dia 6, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de 
Sergipe (TCE/SE), Carlos Alberto Sobral de Souza. O encontro contou com a presença ainda do secretário-geral da entidade, Aurélio Belém, e da corregedora-geral e 
conselheira seccional da OAB/SE, Robéria Silva.

“Tivemos a satisfação de receber a visita do conselheiro, que veio anunciar sua breve aposentaria no TCE e retorno aos quadros da OAB. Ele é advogado de origem 
em nossa Seccional e passou quase 36 anos no Tribunal. Deixa um grande legado no TCE. É com alegria que em breve estaremos entregando sua carteira de reinscrição 
na OAB”, disse Inácio.

O conselheiro do TCE/SE, Carlos Alberto, citou a alegria de retornar à sua casa de origem, agradecendo aos dirigentes da Ordem a sempre abertura para diálogo. 
“A OAB é meu nascedouro profissional. Tinha a obrigação de, enquanto conselheiro, vir aqui para agradecer as atenções que recebia dessa casa, que é uma das 
instituições, a meu entender, mais respeitada”, considerou.

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio do Grupo de Trabalho “Raça, Gênero e Etnia”, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e 
da Comissão de Igualdade Racial, deu início ao Ciclo de Palestras “Pensamento de Mulheres Negras: vivência, militância e estudos”. No primeiro dia, a palestrante foi a 
agente de saúde e sanitarista, militante do movimento feminista negro sergipano, Gigi Poetisa.

A coordenadora do Grupo de Trabalho “Raça, Gênero e Etnia” e integrante da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Carla Caroline de Oliveira Silva, deu as 
boas-vindas e fez a apresentação de todas as participantes da primeira noite. “Estou muito feliz em estar com vocês aqui”, afirmou.

A vice-presidente da OAB/SE, Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar, fez a abertura do evento. Na oportunidade, ela saudou e deu boas-vindas a todas as mulheres da 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, do Grupo de Trabalho “Raça, Gênero e Etnia”, as palestrantes e aos participantes do evento. Ana Lúcia destacou ainda a 
história de luta das mulheres na pessoa de Tereza de Benguela. 

Presidente da OAB/SE recebe visita de conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado

Primeiro dia do Ciclo de Palestras “Pensamento de Mulheres 
Negras: vivência, militância e estudos” debateu ancestralidade e 
luta pelos direitos

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/06/presidente-da-oab-se-recebe-visita-de-conselheiro-do-tribunal-de-contas-do-estado/
https://www.youtube.com/watch?v=-m9wl9ILAho
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JULHO09

JULHO13

Em cerimônia de posse virtual, a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Ana Lúcia Aguiar, assumiu no dia 7, a presidência da Associação 
Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, no Estado, para o exercício do triênio 2021/2023.

A solenidade, promovida através da plataforma Zoom, foi aberta pela presidente da ABMCJ, Manoela Gonçalves Silva, e contou com a apresentação musical da 
juíza de Direito, Welma Menezes. A cerimônia foi prestigiada por juristas de todo país; entre eles, diversos integrantes da OAB/SE.

Segundo a presidente empossada, Ana Lúcia Aguiar, a Associação possui o intuito de contribuir para o estudo crítico do Direito e visa realizar iniciativas para a luta 
pela equidade de gênero e para a defesa do empoderamento das mulheres de carreira jurídica, em todos os âmbitos.

“O papel da ABMCJ é contribuir de forma decisiva contra as diversas práticas de discriminação contra as mulheres que atuam em esferas jurídicas. A associação 
foi construída por juristas aguerridas e de grande ativismo e devemos nos unir para contribuir com esse legado”, disse.

Em sua fala, o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, abalizou que a ABMCJ será bem presidida. “Ana Lúcia é dedicada na causa, atua de forma exímia e tem grande 
conhecimento intelectual e jurídico. Desejo muito sucesso e êxito em mais esta nobre função”, ensejou o dirigente.

Também discursaram no evento a coordenadora Regional Nordeste da ABMCJ, Maria Lúcia Cavalcanti; a conselheira federal da OAB/SE, Adélia Pessoa; o ex-
presidente da OAB, Cezar Britto; o ex-presidente da OAB/SE, Henri Clay Andrade; a presidente nacional do IAB, Rita Cortez; a jurista Patrícia Verônica Nunes; e a vice-
presidente da OAB/MG, Helena Delamonica.

Na data em que se comemora o 31º ano da promulgação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), celebrado no último dia 13 de julho, a Ordem dos Advogados 
do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), através da Comissão da Infância, Adolescência e 
Juventude (CODIAJUV-OAB/SE), lançou o Edital do VI Concurso Cultural de Desenho, 
Pintura e Poesia.

De acordo com a presidente da Comissão da Infância, Adolescência e Juventude, 
Acácia Gardênia Santos Lelis, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completa 
31 anos de sua vigência. “É reconhecidamente uma das melhores normas do mundo 
em relação a proteção ao público infantojuvenil. É imprescindível reconhecer a 
importância do Estatuto como forma de proteção às crianças enquanto sujeitos de 
direito”, ressaltou.

A Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB/SE aproveitou o 
momento de alusão a esse símbolo que é o ECA em relação a proteção à infância 
para lançar o VI Concurso Cultural de Desenho, Pintura e Poesia. “Nós temos lançado 
esse Edital nos últimos seis anos a fim de possibilitar o protagonismo infantojuvenil. 
Nas edições anteriores observamos que as crianças e adolescentes através da arte, 
da poesia e da pintura, expressam suas opiniões, inquietações e sentimentos”, 
salientou.

Este ano, o tema do Concurso é “Direitos de crianças, adolescentes e jovens 
em tempos de Pandemia”. O Concurso de Desenho, Pintura e Poesia é direcionado 
aos alunos e alunas do ensino fundamental e médio das escolas públicas e privadas 
de todo o Estado de Sergipe, bem como de alunos que podem estar participando 
de atividades em contraturno em entidades da sociedade civil e do terceiro setor, 
conforme modalidades (faixas etárias) descritas neste edital.

Vice-presidente da OAB/SE assume presidência na Associação 
Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica no Estado

OAB/SE lança o Edital do VI Concurso Cultural de Desenho, 
Pintura e Poesia

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/09/vice-presidente-da-oab-se-assume-presidencia-na-associacao-brasileira-de-mulheres-de-carreira-juridica-no-estado/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/13/oab-se-lanca-o-edital-do-vi-concurso-cultural-de-desenho-pintura-e-poesia/


6
INFORMATIVO ESPECIAL ATUAÇÃO DA oAB/SE
Julho 2021

JULHO13

JULHO14

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, Inácio Krauss, participou no dia 13, da cerimônia de posse do advogado, Cristiano César 
Cabral, como juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Cristiano ocupou a vaga decorrente do término do primeiro mandato de Joaby Gomes Ferreira, 
conselheiro seccional da OAB/SE.

A posse foi realizada no gabinete da Presidência do Tribunal com número reduzido de pessoas. Participaram da cerimônia o presidente do TRE/SE, o desembargador, 
Roberto Eugênio da Fonseca Porto, e o procurador-geral do MPSE, Manoel Cabral Machado Neto.

Na ocasião, o novo juiz afirmou que atuará “de modo equilibrado, prudente e pragmático, para contribuir com o trabalho desenvolvido pelo Tribunal no contexto 
que o país enfrenta”. “Fico feliz e honrado por ter sido escolhido para o cargo”, considerou o juiz substituto empossado.

O presidente da OAB/SE enalteceu a atuação exímia de Joaby Ferreira no biênio que se passou e desejou sucesso ao novo juiz, Cristiano Cabral. “Que o novel 
integrante possa bem exercer o compromisso aqui prestado hoje: de desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo com independência, imparcialidade, cortesia, 
segredo profissional, prudência, honra e decoro”.

O segundo dia do Ciclo de Palestras “Pensamento de Mulheres Negras: Vivência, Militância e Estudos” foi realizado no dia 13, às 19h. O evento, promovido pela 
Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio do Grupo de Trabalho Raça, Gênero e Etnia, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e da 
Comissão de Igualdade Racial, teve como palestrante a primeira advogada trans do Estado de Pernambuco e membra da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero 
da OAB-PE, Robeyoncé Lima.

A coordenadora do Grupo de Trabalho “Raça, Gênero e Etnia” e integrante da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Carla Caroline de Oliveira Silva, deu as 
boas-vindas e fez a apresentação da mediadora.

Carla Caroline também ressaltou que o Grupo de Trabalho “Gênero, Raça e Etnia” tem um papel importantíssimo e tem que tratar do binarismo, da Cis, hétero 
normatividade enquanto estrutura opressora da sociedade. 

A abertura do evento foi feita pela secretária-geral adjunta, Andrea Leite de Souza, que deu as boas-vindas a palestrante Robeyoncé Lima e a todos os organizadores 
e participantes do Ciclo de Palestras. “Esse é mais um evento realizado pela OAB/SE que traz a importância da discussão das questões da igualdade racial, da igualdade 
de gênero, e que infelizmente a gente ainda tem que conviver com a discriminação e com a intolerância”, disse.

Presidente da OAB/SE participa da posse de novo juiz substituto 
do Tribunal Regional Eleitoral

Segundo dia do Ciclo de Palestras “Pensamento de Mulheres 
Negras: Vivência, Militância e Estudos” trouxe reflexões sobre 
o racismo e o machismo

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/13/presidente-da-oab-se-participa-da-posse-de-novo-juiz-substituto-do-tribunal-regional-eleitoral/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/14/segundo-dia-do-ciclo-de-palestras-pensamento-de-mulheres-negras-vivencia-militancia-e-estudos-trouxe-reflexoes-sobre-o-racismo-e-o-machismo/
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JULHO15

No último dia 14, em audiência pública virtual, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, defendeu a garantia de direitos 
humanos e a efetividade de mecanismos de combate à tortura. Com uma fala contundente, Inácio pontuou que uma sociedade amadurecida deve encontrar meios 
de prevenir e de denunciar o crime.

“Um princípio que a gente não pode abrir mão é o princípio universal dos direitos humanos. Retroceder é inaceitável; é necessário que entidades, órgãos e 
movimentos sociais articulem para que haja a implantação imediata do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, dando efetividade aos tratados e 
acordos internacionais que versam sobre o tema”, disse Inácio.

O discurso do presidente aconteceu na abertura da audiência pública, realizada pelo Ministério Público Federal de Sergipe, e a Ordem dos Advogados do Brasil 
Seccional Sergipe, acerca da importância da implementação do comitê e mecanismo estadual, já previsto na Lei Estadual nº. 8.135, de 2016. O evento ocorreu por meio 
da plataforma “Zoom”, com transmissão ao vivo no canal do MPF/SE no YouTube.

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Escola Superior de Advocacia (ESA) e da Comissão de Direito Urbanístico e Ambiental, 
realizou no dia 14, às 18h30, o Seminário 20 anos do Estatuto da Cidade. O evento contou com dois painéis e com a participação de seis palestrantes.

O diretor-geral da ESA, Kleidson Nascimento, fez a abertura do Seminário e deu às boas-vindas aos palestrantes e participantes do evento. Segundo ele, o Seminário 
celebra o Estatuto da Cidade que este ano completa 20 anos da sua publicação. Conforme Kleidson Nascimento, a Lei 10.257/2001 interessa aos cidadãos, cidadãs das 
cidades e a todos aqueles que se preocupam com os rumos urbanos, com o desenvolvimento humano e social das nossas cidades.

“Esse evento é para nós superespecial e foi planejado com muito carinho, com duas temáticas que nos fazem refletir em dois painéis, o primeiro a respeito da 
participação popular, da gestão democrática e dos instrumentos urbanísticos como hoje estão aplicados; e em um segundo painel a respeito do Plano Diretor, da 
gestão metropolitana e os desafios para os próximos 20 anos”, ressaltou.

A presidente da Comissão de Direito Urbanístico e Ambiental e mediadora do primeiro Painel intitulado “Estatuto da Cidade: Participação Popular e (In)Efetividade 
dos seus Instrumentos”, Robéria Silva Santos, ressaltou a alegria em realizar o Seminário juntamente com a ESA. Na oportunidade, ela saudou a todos os participantes 
e apresentou os palestrantes do Seminário.

“Não podemos abrir mão de direitos humanos. Retroceder é 
inaceitável”, diz presidente da OAB/SE em audiência

OAB/SE debate em Seminário os retrocessos, avanços e desafios 
nos 20 anos do Estatuto da Cidade

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/15/nao-podemos-abrir-mao-de-direitos-humanos-retroceder-e-inaceitavel-diz-presidente-da-oab-se-em-audiencia/
https://www.youtube.com/watch?v=o0-8BPnZg9k
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JULHO16

Em virtude da reforma realizada na Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe, o posto do INSS exclusivo para a advocacia funcionará, a partir do dia 20 de 
julho, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, localizada na Av. Ivo do Prado, 1.072, Bairro São José.

O propósito do posto é dar andamento aos processos de requerimento de benefícios que se acumulam pela falta de atendimento prioritário. O atendimento 
exclusivo permite também que a classe atuante em Direito Previdenciário seja atendida de maneira presencial ou virtual.

Para serem atendidos, os advogados e advogadas devem realizar agendamento prévio exclusivamente por meio do e-mail: agendamento.inss@oabsergipe.org.
br. O atendimento continua sendo realizado em dois dias na semana (terças e quintas-feiras), das 12 às 18 horas.

Há também a possibilidade de o atendimento ser realizado por videochamada. Para tanto, o advogado deve ter um celular habilitado para videochamada pelos 
aplicativos WhatsApp ou Zoom e citar no momento do agendamento que tem preferência pelo atendimento virtual.

Caso haja desistência o advogado deve comunica-la através do e-mail agendamento.inss@oabsergipe.org.br.

No último dia 15, o Conselho Pleno da OAB Nacional encerrou a análise do novo provimento sobre a publicidade na advocacia e aprovou o texto. A proposta 
aprovada atualiza o Provimento 94/2000 e reúne o trabalho de mais de dois anos de audiências públicas e consultas aos advogados em todas as seccionais do país. As 
novas regras sobre a publicidade entrarão em vigor 30 dias após a publicação do provimento.

Em Sergipe, a audiência pública para discussão do tema foi realizada em fevereiro de 2020 e contou com a expressiva participação dos advogados e advogadas 
sergipanos e também com a presença do secretário-geral adjunto e corregedor do Conselho Federal da OAB (CFOAB), Ary Raghiant, que juntamente com o presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), Inácio Krauss, realizou a abertura do evento.

De acordo com o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, a aprovação do novo provimento representa um grande avanço para a advocacia. “Parabéns a Jovem 
Advocacia, aos nossos conselheiros federais, ao TED, a Comissão de Fiscalização, por contribuírem diretamente na elaboração, discussão e aprovação do novo 
provimento da publicidade na advocacia. Esse provimento começou a ser discutido em audiências públicas nas seccionais e pudemos contribuir em uma dessas 
audiências no início de 2020”, salientou.

A partir do dia 20 de julho, posto do INSS exclusivo para 
advocacia funcionará na sede da OAB/SE

Conselho Pleno da OAB aprova novo provimento sobre a 
publicidade na advocacia

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/15/a-partir-do-dia-20-de-julho-posto-do-inss-exclusivo-para-advocacia-funcionara-na-sede-da-oab-se/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/16/conselho-pleno-da-oab-aprova-novo-provimento-sobre-a-publicidade-na-advocacia/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/16/conselho-pleno-da-oab-aprova-novo-provimento-sobre-a-publicidade-na-advocacia/
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A manhã do dia 15 foi de alegria e sensação de dever cumprido para os seis novos jovens advogados e dois estagiários que participaram da solenidade de entrega 
de credenciais no Plenário da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE). A cerimônia contou com a presença do presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, do 
secretário-geral, Aurélio Belém, do diretor-geral da Escola Superior de Advocacia (ESA), Kleidson Nascimento, e da conselheira federal, Glícia Salmeron.

Na abertura, o presidente da OAB/SE saudou e deu as boas-vindas aos novos advogados e advogadas. Inácio Krauss também ressaltou o retorno aos poucos das 
atividades presenciais. “Estamos voltando a ter solenidades de entrega presenciais, na última Resolução que publicamos já permite a presença de algum parente e 
gostaríamos que fosse mais amplo porque sabemos que a família é responsável por vocês chegarem até aqui. Os familiares apoiaram a caminhada de cada um de vocês 
desde a época em que passaram no vestibular, frequentaram a faculdade e passaram no Exame de Ordem e nada mais justo do que estarem presentes no momento 
de vocês receberem a credencial”, ressaltou.

O presidente da Ordem disse ainda que os advogados e advogadas são a alma da instituição e destacou a importância da participação dos colegas nos mais 
diversos setores da OAB. “Temos quase 60 Comissões Temáticas e se vocês quiserem podem trabalhar com a gente nesse relevante trabalho voluntário”.

Na sexta-feira, 16, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, teve voz e participação ativa no seminário virtual ‘Simone Diniz: racismo entre nós’, promovido 
pelo Tribunal de Justiça do Estado, através do Comitê Gestor da Equidade de Gênero e Raça (Comeger).

O seminário, que tem o propósito de fortalecer a luta contra o racismo e a discriminação racial, foi iniciado com um discurso do presidente do Tribunal, Edson 
Ulisses de Melo. Falaram ainda representantes da OAB/SE, Defensoria Pública, Ministério Público, Segurança Pública, etc.

A vice-presidente da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar, esteve presente à mesa de abertura. Também representaram a Seccional no evento a integrante da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Mulher, Carla Caroline Silva; a presidente da Comissão de Igualdade Racial, Monalisa Djean; e o secretário-geral da Comissão de Igualdade Racial, 
Wesley Santana.

Para Ana Lúcia, seminários como este são importantes para fortalecer a luta iniciada há muitos anos pelo povo preto. “Infelizmente, em pleno Século XXI essa 
batalha ainda é travada. Muito já se avançou, principalmente na OAB, mas precisamos continuar irmanados nessa luta”.

OAB/SE realiza entrega de credenciais a novos advogados e 
advogadas

OAB/SE ratifica sua defesa em participação no seminário online 
‘Simone Diniz: racismo entre nós’

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/16/oab-se-realiza-entrega-de-credenciais-a-novos-advogados-e-advogadas/
https://www.youtube.com/watch?v=iJLsYiBbUxM
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No dia 19, a Casa da Cidadania, sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, recebeu a visita de Mariana Lopes, presidente da Comissão da Mulher 
Advogada da OAB/PR. “Para mim, a OAB/SE é referência na igualdade de gênero e nas pautas raciais”, disse.

Para ela, é importante o diálogo entre Seccionais, com troca de experiências. “Principalmente em 2021, o primeiro ano em que nacionalmente a paridade de 
gênero e as cotas raciais terão vagas reservadas e serão critérios objetivos para as inscrições das chapas nas eleições da OAB, o que, inclusive, já era uma realidade de 
representatividade praticada, voluntariamente, aqui em Sergipe”, avaliou Mariana.

Ela foi recepcionada por Aurélio Belém, secretário-geral; Adélia Pessoa, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher; Bruna Menezes, vice-presidente 
da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e ouvidora-geral da OAB/SE; e Monalisa Djean, presidente da Comissão de Igualdade Racial.

No dia 19, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), falou sobre o cenário de defesa dos direitos do consumidor no Estado com o fito de permanecer 
articulando ações com o sistema de proteção de Sergipe e com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

A Ordem, representada por sua vice-presidente, Ana Lúcia Aguiar, recebeu representantes da Senacon, do Procon/SE e do Procon Aracaju. A reunião contou 
também com a presença do presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Seccional, Flávio Cardoso.

“A atuação coletiva dos órgãos de proteção dos direitos do consumidor é vital para garantir a efetivação do Código de Consumidor. Essa é uma pauta importante 
para nossa Seccional, que tem atuado veemente para conscientizar o cidadão e promover o respeito das leis”, disse Ana.

“A OAB/SE é referência nas pautas raciais e igualdade de gênero”, 
diz presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB/PR

OAB/SE recebe visita de coordenadora-geral de articulações 
institucionais e internacionais da Senacon

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/19/a-oab-se-e-referencia-nas-pautas-raciais-e-igualdade-de-genero-diz-presidente-da-comissao-da-mulher-advogada-da-oab-pr/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/20/oab-se-recebe-visita-de-coordenadora-geral-de-articulacoes-institucionais-e-internacionais-da-senacon/
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Na terça-feira, 20, a diáspora das lutas do feminismo negro foi o assunto abordado no terceiro dia de realização do ciclo de palestras “Pensamento de Mulheres 
Negras: vivência, militância e estudos”, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe.

Realizado virtualmente pelo Grupo de Trabalho “Raça, Gênero e Etnia” da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB/SE, em parceria com a Comissão de 
Igualdade Racial, o evento foi transmitido ao vivo pelo canal da OAB/SE no YouTube (www.youtube.com/oabse).

O evento contou com a presença da presidente da Comissão, Adélia Pessoa; com a abertura da coordenadora do GT, Carla Caroline Silva; e com a mediação da 
gerente de Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Assistência Social de Aracaju, Laila Oliveira.

A palestrante da noite foi Sirlene de Assis, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, feminista negra e ativista de direitos humanos. Em sua 
explanação, ela lembrou que é muito antiga a luta de mulheres negras pelo reconhecimento como sujeitas de direitos.

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, realizou na quarta-feira, 21, o II Seminário da Advocacia Ambiental. Em oito painéis, o evento virtual reuniu juristas 
especializados para um debate sobre o Projeto de Lei que define novas regras para o Licenciamento Ambiental.

Atualmente, o PL (nº 2159/2021) tramita no Senado Federal e é objeto de diversas discussões no país. No seminário, dispensa de licenciamento, unidades de 
conservação, polêmicas e retrocessos do PL, licenciamento autodeclaratório foram alguns entre os assuntos abordados.

No evento, a presidente da Comissão de Direito Ambiental e Urbanístico da OAB/SE, Robéria Silva, representou a Diretoria da Seccional e fez a explanação de 
abertura. “O debate de hoje é essencial porque o licenciamento é um dos instrumentos jurídicos mais importantes”, disse.

A palestra inicial ficou a cargo do membro da Comissão de Direito Ambiental e Urbanístico da OAB/SE, Joubert Denner. 
Na sequência, o vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB, Alessandro Panasolo, falou sobre avanços e retrocessos 

do PL. Ele defendeu que o licenciamento é um dos instrumentos mais importantes, que contribui positivamente.

Diáspora das lutas feministas é tema do terceiro dia do evento 
“Pensamento de Mulheres Negras”

Em seminário, OAB/SE debate aspectos do Projeto de Lei que 
define novas regras para Licenciamento Ambiental

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/21/diaspora-das-lutas-feministas-e-tema-do-terceiro-dia-do-evento-pensamento-de-mulheres-negras/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/20/oab-se-recebe-visita-de-coordenadora-geral-de-articulacoes-institucionais-e-internacionais-da-senacon/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/22/em-seminario-oab-se-debate-aspectos-do-projeto-de-lei-que-define-novas-regras-para-licenciamento-ambiental/
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A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe e o Ministério Público Federal (MPF) encaminharam  ao governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, a Carta de 
14 de Julho, para que sejam adotadas providências que garantam a implantação do Comitê e do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura em Sergipe.

O documento foi proposto e aprovado na audiência pública “Os desafios do combate à tortura: a importância da implementação do Comitê e do Mecanismo 
Estadual de Prevenção e Combate à Tortura”, realizada na quarta-feira, 14. Os órgãos foram criados há cinco anos pela Lei Estadual n. 8.135/2016 com o objetivo de 
monitorar os espaços de privação de liberdade, mas não chegaram a ser implantados.

A audiência pública foi organizada pelo Ministério Público Federal e pela Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe, em parceria com a Defensoria Pública da 
União, a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe, o Ministério Público do Estado de Sergipe, a Universidade Federal de Sergipe e 
Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social de Sergipe e o Movimento Nacional de Direitos Humanos, regional Sergipe.

Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, se reuniram, na tarde de quinta-feira, 22, com membros da rede de proteção à criança e ao 
adolescente para dialogar sobre aspectos relativos à implantação do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) no Estado.

O NAI trabalha com adolescentes em conflito com a lei através de um procedimento ágil e específico para as necessidades dos jovens. Uma das principais 
características do sistema é a prevenção, buscando intervir para não deixar que o adolescente avance na prática de delitos.

O encontro virtual foi aberto pelo presidente do TJ/SE, Edson Ulisses de Melo, e contou com a presença da presidente da Comissão da Infância, Adolescência e 
Juventude da OAB/SE, Acácia Lelis, e a conselheira federal da Seccional e presidente do CONANDA, Glícia Salmeron.

Iracy Ribeiro, juíza-coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal, mediou a reunião. Em sua fala, ela afirmou a necessidade de construir um caminho coletivo 
pela implementação do NAI. “Nós estamos no caminho dessa construção e precisamos edifica-lo coletivamente”.

OAB e MPF encaminham carta ao governo de Sergipe pela criação e 
garantia de autonomia de órgãos de combate à tortura

OAB/SE participa de reunião sobre funcionamento e vantagens 
da implantação do Núcleo de Atendimento Integrado

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

http://www.mpf.mp.br/se/sala-de-imprensa/docs/CartadaAudinciaPblicade14dejulhode2021sobreosDesafiosdoCombateTorturaemSergipeatualizada.pdf
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/22/oab-se-participa-de-reuniao-sobre-funcionamento-e-vantagens-da-implantacao-do-nucleo-de-atendimento-integrado/
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A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE) participou na manhã da quinta-feira, 22, de uma reunião por videoconferência com o presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), Edson Ulisses de Melo, sobre o Juízo 100% Digital. A Seccional esteve representada na reunião pela vice-presidente, Ana 
Lúcia Aguiar, pelo secretário-geral, Aurélio Belém, e pelo diretor-tesoureiro, David Garcez.

O projeto nacional Juízo 100% Digital foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e tem como finalidade possibilitar ao cidadão valer-se da tecnologia para 
ter acesso à Justiça sem precisar comparecer fisicamente nos Fóruns, uma vez que, no “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão praticados exclusivamente 
por meio eletrônico e remoto, pela Internet. Isso vale, também, para as audiências e sessões de julgamento, que vão ocorrer exclusivamente por videoconferência.

O Tribunal de Justiça de Sergipe aderiu ao projeto e já implementou a nova em suas unidades desde o último dia 8, e desde lá o Juízo 100% Digital já tem 107 
processos cadastrados.

O II Webnário da Comissão de Igualdade Racial realizado virtualmente, na quinta-feira, 22, foi marcado pelo lançamento de uma cartilha antirracista. O documento 
é uma ferramenta que salienta o combate ao racismo estrutural e ao pensamento escravocrata.

Idealizada pela Comissão de Igualdade Racial da OAB/SE, a cartilha representa o combate da entidade à discriminação de raça, visando reafirmar a defesa da 
efetivação da igualdade de oportunidades e a luta pela garantia de direitos étnicos individuais, coletivos e difusos.

No webnário, a cartilha foi apresentada por Cileide Ribeiro, que ressaltou o intuito do evento: uma homenagem à Esperança Garcia – mulher negra, considerada a 
primeira advogada do Piauí. Através de um panorama histórico, Cileide enalteceu o protagonismo do povo preto.

“O racismo se apresenta em vários aspectos, batizando, excluindo, desumanizando e até mesmo exterminando o povo preto. O despertar para escapar dessa bolha 
que limita o saber da historicidade do povo preto seria uma das alavancas para uma renovação ideológica”, disse.

OAB/SE participa de reunião no TJSE para apresentação do Juízo 
100% Digital

II Webnário da Comissão de Igualdade Racial é marcado por 
lançamento de cartilha antirracista

LEia NA
ÍNTEGRA

leia na
íntegra

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/22/oab-se-participa-de-reuniao-no-tjse-para-apresentacao-do-juizo-100-digital/
https://www.youtube.com/watch?v=8UKFULIMMbY
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A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão de Igualdade Racial realizou nessa quinta-feira, 22, às 19h, de forma virtual, o evento 
Julho das Pretas II Webnário da Comissão de Igualdade Racial em Homenagem a Esperança Garcia. O evento foi realizado de forma virtual e com transmissão pelo 
YouTube da Seccional (www.youtube.com/oabse).

O Webnário foi aberto pelo presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, que na oportunidade parabenizou pela iniciativa a Comissão de Igualdade Racial, na pessoa da 
presidente da Comissão, Monalisa Dijean, e saudou a todos os participantes e aos palestrantes do evento.

Krauss também fez uma saudação especial a presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade do CFOAB, Silvia Cerqueira, pela participação no 
evento. O presidente da OAB/SE, ressaltou a atuação de Silvia Cerqueira e destacou a grande conquista da determinação das cotas nas chapas das eleições da OAB, 
que foi obtida recentemente pela Comissão. “Agora vamos continuar trabalhando para irmos além dessa conquista sempre procurando aumentar os avanços. Quero 
parabenizar o trabalho da senhora. Muito obrigado pela presença nesse Webnário”, afirmou.

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), participou nesta segunda-feira, 26, de uma audiência virtual promovida pelo 2ª Promotoria de Justiça dos 
Direitos do Cidadão Especializada na Defesa dos Direitos à Saúde, que tem à frente o promotor de Justiça, José Rony Silva Almeida, para tratar do acompanhamento 
das políticas públicas implementadas no município de Aracaju em relação a prevenção e o tratamento das zoonoses, visando assegurar a proteção da saúde e o bem-
estar animal e humano. Representaram a OAB/SE na reunião, o presidente da Ordem, Inácio Krauss, e a presidente da Comissão de Direito Animal, Danielle dos Santos 
Ferreira.

De acordo com o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, a reunião foi importantíssima porque buscou definições em relação a saúde animal no município de 
Aracaju. “Vários encaminhamentos foram feitos na audiência e o assunto voltará a ser abordado em outras oportunidades. A causa animal é um tema de muito 
interesse da nossa Seccional, que tem uma Comissão específica e bastante ativa para tratar de todos os assuntos relacionados a essa questão”, afirmou.

OAB/SE presta homenagem a Esperança Garcia no Julho das Pretas

OAB/SE participa de audiência no MPSE e discute as políticas 
públicas de prevenção e tratamento das zoonoses em Aracaju

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://www.youtube.com/watch?v=8UKFULIMMbY
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/26/oab-se-participa-de-audiencia-no-mpse-e-discute-as-politicas-publicas-de-prevencao-e-tratamento-das-zoonoses-em-aracaju/
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A Conferência Estadual da Advocacia Sergipana é um espaço de discussões e reflexões acerca de temas que envolvem a classe e a sociedade. Totalmente gratuito, 
o evento será realizado nos dias 25, 26 e 27 de agosto através do “Zoom”, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Seccional.

A Conferência foi anunciada nesta segunda-feira, 26, durante a reunião ordinária do Conselho. Na ocasião, o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, contou que o 
evento busca acompanhar a evolução do Direito, relacionando-o a temáticas de Sergipe e do país.

Inácio explicou que a Conferência será realizada virtualmente para concentrar esforços e ações da entidade na prevenção à Covid-19. O espaço de debates é o 
maior evento da advocacia sergipana e ocorre a cada três anos no Estado, marcando cada gestão da entidade.

Na reunião ordinária, o Conselho aprovou por unanimidade o nome de José Gomes de Britto Neto, como patrono da Conferência, e de Zelita Rodrigues Correia dos 
Santos, como homenageada do evento. Os advogados, de atuação reconhecida no Estado, serão agraciados pela Medalha Silvio Romero.

A Ordem dos Advogados do Brasil oficiará a Coordenadoria da Infância do Ministério Público de Sergipe para adotar medidas legais em relação à liberação de 
recursos do Fundo para Infância e Adolescência (FIA), solicitada pela Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMFAS.

O assunto foi analisado pelo Conselho Seccional da OAB, em reunião ordinária, na segunda-feira, 26. A relatora da matéria sobre o tema foi a conselheira seccional 
e presidente da Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da instituição, Acácia Gardênia Santos Lelis.

De acordo com Acácia, a SEMFAS solicitou ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) a liberação de 1.200.000,00 do FIA para a 
manutenção de serviços de acolhimento para crianças e adolescentes em Aracaju. Para Acácia, trata-se de uso indevido.

Os recursos do FIA são aplicados conforme demandas e prioridades apuradas pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nos municípios. Uma das 
formas de recolhimento de valores para o Fundo é a destinação de até 3% no ato de declaração do imposto de renda.

OAB/SE anuncia realização da Conferência Estadual da Advocacia 
para os dias 25, 26 e 27 de agosto

OAB/SE é contrária a utilização do Fundo para Infância e 
Adolescência para manutenção de serviços municipais

LEia NA
ÍNTEGRA

LEia NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/27/oab-se-anuncia-realizacao-da-conferencia-estadual-da-advocacia-para-os-dias-25-26-e-27-de-agosto/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/27/oab-se-e-contraria-a-utilizacao-do-fundo-para-infancia-e-adolescencia-para-manutencao-de-servicos-municipais/#:~:text=Advogados%20do%20Brasil-,OAB%2FSE%20%C3%A9%20contr%C3%A1ria%20a%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Fundo%20para%20Inf%C3%A2ncia,para%20manuten%C3%A7%C3%A3o%20de%20servi%C3%A7os%20municipais&text=Os%20recursos%20do%20FIA%20s%C3%A3o,e%20do%20Adolescente%20nos%20munic%C3%ADpios.
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A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), aprovou, por unanimidade, o pedido de desagravo público em favor dos advogados Alan Almeida Sales 
de Campos, Josefhe Pereira Barreto e da advogada Ana Carolina Menezes Moura. O processo administrativo teve como relatora a conselheira Clarissa Marques, que em 
seu voto se manifestou favoravelmente à realização de Desagravo proposto, nos termos do artigo 133 da Constituição da República, artigo 7º, XVII e seus § 5º do Estatuto 
da Advocacia, artigo 18 do regulamento do Estatuto da Advocacia e da OAB.

O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, disse na sessão que pedidos como esses são importantíssimos e servem de alerta para não chegar ao que aconteceu na 
semana passada em Goiânia, em que o advogado Orcélio Ferreira Silvério Júnior, foi covardemente agredido por policiais militares e teve as suas prerrogativas violadas, 
como pode ser visto nos vídeos amplamente divulgados nas redes sociais.

“Josefhe, Ana Carolina e Alan, a gente não pode fechar os olhos para esses atos. Violação de prerrogativas é violação do direito do cidadão e da cidadã e aquele ato 
contra vocês na visão da Diretoria da OAB foi uma ameaça ao direito do cidadão e da cidadã. O policial civil do Centro de Operações Especiais (COPE) quando fala: “não 
dê mais nenhum passo” intimida a advocacia”, afirmou o presidente da OAB.

José Gomes de Britto Neto e Zelita Rodrigues Correia dos Santos serão homenageados com a Medalha Sílvio Romero pela Ordem dos Advogados do Brasil na X 
Conferência Estadual da Advocacia Sergipana. A escolha foi agraciada pelo Conselho Seccional na segunda-feira, 26.

A Medalha Sílvio Romero é outorgada nas Conferências Estaduais da OAB/SE e tem o propósito de condecorar advogados e advogadas que contribuem ou 
contribuíram com a defesa e enaltecimento da advocacia, da justiça social, dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito.

“A Conferência é sempre marcada por homenagens a advogados e advogadas que contribuem para o fortalecimento da democracia. A diretoria da OAB levou 
para deliberação do Conselho o nome de duas pessoas que orgulham a classe”, explica o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss.

Conselho da OAB/SE aprova pedido de desagravo público

X Conferência Estadual da Advocacia: Conselho Seccional 
referenda homenageados com Medalha Sílvio Romero

LEia NA
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/27/conselho-da-oab-se-aprova-pedido-de-desagravo-publico/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/27/x-conferencia-estadual-da-advocacia-conselho-seccional-referenda-homenageados-com-medalha-silvio-romero/
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A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, encaminhará às autoridades competentes uma minuta de Projeto de Lei (PL) que visa à inclusão de tipificação de 
penalidade administrativa para servidores públicos que violem as prerrogativas da advocacia.

A minuta – aprovada pelo Conselho Seccional da entidade nesta segunda-feira, 26, em reunião ordinária – teve como requerente a Comissão de Assuntos 
Legislativos da OAB/SE e contou com a relatoria do conselheiro seccional, Arício da Silva Andrade Filho.

A proposta tem o intuito de garantir o respeito, por parte de servidores públicos no âmbito do Estado, às prerrogativas de advogados e advogadas, previstas nos 
artigos 7º e 7º-A da Lei Federal nº 8.906 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

“A minuta do Projeto de Lei, infelizmente, mostra-se bastante necessária, tendo em vista que cotidianamente nós temos visto se agravarem os ataques a advogadas 
e advogados quando estes se encontram em pleno exercício da advocacia”, abalizou Arício Andrade.

Em seu voto, Arício argumentou que, “ao garantir o exercício das prerrogativas da advocacia, garante-se o pleno exercício da cidadania daquele que por ela está 
representada, sejam pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado ou de direito público”.

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, com apoio da Escola Superior de Advocacia e do Instituto Brasileiro do Direito de Família, realiza no mês de agosto 
mais uma edição do Curso Online “Assistência Jurídica às Mulheres em situação de Violência de Gênero”. 

A qualificação é idealizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e visa aprofundar o conhecimento da advocacia que atua na defesa dos interesses 
jurídicos da mulher em situação de violência de gênero, proporcionando à classe uma visão crítica da condição da mulher, ampliando as dimensões da compreensão 
do conflito no âmbito doméstico ou fora dele.

O curso é gratuito e acontecerá em agosto, nos dias 4 (das 18h às 21h30), 5 (das 18h às 21h30), 17 (das 18h às 21h30), 18 (das 14h30 às 17h; e das 18h às 21h30) e 19 (das 
18h às 21h30). O curso se estrutura em módulos, abrangendo temas como violência doméstica e familiar contra a mulher na ótica interdisciplinar; reflexão sobre os 
desafios na realidade no dia a dia; contexto relacional; violência psicológica; aspectos processuais; entre outros.

“Apesar de a violência atingir qualquer classe social, voltamos este trabalho preferencialmente para capacitar a advocacia que trabalhe ou queira trabalhar, na 
assistência jurídica dativa às mulheres que não tenham condição de arcar com honorários advocatícios, tendo em vista o preconizado pela Lei Maria da Penha”, explica 
a presidente da Comissão, Adélia Pessoa.

OAB/SE encaminhará minuta de Projeto de Lei sobre tipificação de 
penalidade por violação de prerrogativas

OAB/SE realiza mais uma edição do curso online “Assistência 
Jurídica às Mulheres em situação de Violência de Gênero”
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/27/oab-se-encaminhara-minuta-de-projeto-de-lei-sobre-tipificacao-de-penalidade-por-violacao-de-prerrogativas/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/27/oab-se-realiza-mais-uma-edicao-do-curso-online-assistencia-juridica-as-mulheres-em-situacao-de-violencia-de-genero/
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A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio do Grupo de Trabalho “Raça, Gênero e Etnia” da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 
(CDDM), e da Comissão de Igualdade Racial, realizou na terça-feira, 27, o último dia do Ciclo de Palestras “Pensamento de Mulheres Negras: Vivência, Militância e 
Estudos”.

Para encerrar o evento, que iniciou no dia 6 de julho e prosseguiu nos dias 13, 20 e 27, com a participação de diferentes palestrantes, houve a apresentação da 
socióloga, ativista do Movimento Mulheres Negras, defensora de direitos humanos, doutoranda em Estudos Étnicos e Africanos no Pós-Afro/UFBA, Vilma Reis.

A mediadora dessa terça-feira foi a defensora pública, mestranda em Direitos Humanos, coordenadora do Grupo de Trabalho “Raça, Gênero e Etnia” da Comissão 
de Defesa dos Direitos da Mulher, Carla Caroline de Oliveira Silva.

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão de Direito Imobiliário Notarial e Registral da OAB/SE, com o apoio da Escola 
Superior de Advocacia (ESA), realizou nessa quarta-feira, 28, às 19h, mais uma edição do Fórum de Direito Imobiliário, que desta vez debateu a temática Inventário 
Extrajudicial. O evento virtual foi transmitido através do YouTube da OAB/SE (www.youtube.com/oabse).

O presidente da Comissão de Direito Imobiliário Notarial e Registral da OAB/SE e moderador do evento, Pedro Celestino, fez a abertura do Fórum. “Falamos 
sobre Inventário Extrajudicial, que é um tema bastante interessante, sobretudo diante do fenômeno da desjudicialização. Cada vez mais estamos buscando soluções 
extrajudiciais e no inventário existe a condição de fazer na via extrajudicial, nos cartórios de notas de todo o Brasil”, revelou.

O tema Inventário Extrajudicial foi abordado por duas advogadas com atuação nessa área. Aline Andrade, que tem vasta experiência na área de sucessões e é 
especialista em Processo Civil; e Isadora Cerqueira Cardoso Tavares, especialista em Direito Imobiliário e pós-graduanda em Processo Civil.

Segundo Pedro Celestino, o assunto do Fórum é muito interessante porque a sociedade ainda tem muitas dúvidas sobre como é que se processa e quais são os 
requisitos do Inventário Extrajudicial. “As soluções alternativas são cada vez mais necessárias na nossa sociedade e no tocante aos cartórios todas as audiências de 
desjudicialização que envolvem notários e registradores têm sido extremamente exitosas”, ressaltou.

Último dia do Ciclo de Palestras “Pensamento de Mulheres Negras: 
Vivência, Militância e Estudos” aborda desigualdade racial e violência 
contra os negros

Fórum de Direito Imobiliário debate Inventário Extrajudicial
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https://www.youtube.com/watch?v=RdKIj24pt4M
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/29/forum-de-direito-imobiliario-debate-inventario-extrajudicial/
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Em ofício encaminhado ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), Inácio Krauss, o diretor do Foro, em exercício, da Seção Judiciária 
de Sergipe, juiz federal Fernando Escrivani Stefaniu, informa o retorno do atendimento presencial a partir do próximo dia 2 de agosto. A retomada se dará com base no 
disposto no Art. 13, § 2º, da Portaria DF n. 12/2021, com as alterações contidas na Portaria Nº 81/2021.

De acordo com a Portaria, o atendimento às partes, advogados, procuradores e demais interessados será realizado, preferencialmente, através do “Balcão Virtual”, 
telefone ou e-mail, das 9h às 18h, nos dias úteis.

Conforme o § 2º do Art. 1º da Portaria, as unidades judiciárias, bem como a Seção de Atendimento e Protocolo deverão disponibilizar ao menos um servidor 
em regime de trabalho presencial para o atendimento, garantindo o acesso à justiça e auxiliando o jurisdicionado naquilo que se revelar necessário, em especial os 
excluídos digitais, nos termos do previsto na Recomendação CNJ n. 101, de 12 de julho de 2021.

Além disso, o § 3º afirma que o atendimento presencial poderá, a critério de cada unidade, ocorrer mediante agendamento de horários, observando as prioridades 
legais e os excluídos digitais, de modo a evitar aglomerações, melhor distribuir o fluxo de pessoas e garantir a observância dos protocolos sanitários e de distanciamento 
social.

O documento traz em seu Art. 2º que a critério das unidades jurisdicionais, audiências presenciais ficam autorizadas, sem prejuízo das medidas sanitárias e de 
distanciamento social, notadamente aquelas especificadas nos arts. 4º, 5º e 6º da Portaria.

A Portaria dispõe ainda sobre a realização de perícias, que deverão seguir as recomendações mínimas citadas no documento.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, está com edital aberto para a seleção de artigos com 10.000 a 15.000 caracteres, com espaço, para publicação 
na Revista “Pela Ordem, as advogadas pedem a palavra: direito e transformação”. Quem tiver interesse pode submeter suas obras a partir do dia 1º de agosto até o dia 
15 de setembro. A previsão é que a revista seja publicada em dezembro de 2021.

O edital destina-se a advogadas, regularmente inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil, sendo reservando o percentual de 80% para advogadas inscritas 
na OAB/SE. As inscrições são gratuitas e para submissão o artigo deverá ser inédito e na língua vernácula. Os arquivos deverão ser enviados apenas para o e-mail 
“advogadaspedemapalavra@oabsergipe.org.br”.

A revista digital é uma iniciativa inédita da Seccional e está sob a coordenação da presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Adélia Pessoa; da 
vice-presidente da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar; da conselheira seccional, Acácia Gardênia Santos Lelis; da corregedora-geral, Robéria Silva; e do diretor-geral da Escola 
Superior de Advocacia, Kleidson Nascimento.

As áreas temáticas para a submissão dos artigos podem ser: Democracia e Cidadania; Direitos Econômicos, Sociais e culturais; Efetivação de Direitos Fundamentais; 
Direito e Sustentabilidade; Direito e Novas Tecnologias; Acesso à Justiça; Biodireito; Advocacia feminina no século XXI ( incluindo Publicidade na advocacia; 
empreendedorismo da mulher na advocacia, etc); Gênero e Direitos Humanos; Novos espaços da Mulher (incluindo Mulheres no Esporte; Mulheres na Cultura; ou 
Mulheres na Advocacia; Mulheres nos espaços de poder etc).

Justiça Federal em Sergipe retoma atividades presenciais de perícias e 
audiências a partir de 2 de agosto

Revista “Pela Ordem, as advogadas pedem a palavra: direito e 
transformação” está com edital aberto para seleção de artigos
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/30/justica-federal-em-sergipe-retoma-atividades-presenciais-de-pericias-e-audiencias-a-partir-de-2-de-agosto/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/30/revista-pela-ordem-as-advogadas-pedem-a-palavra-direito-e-transformacao-esta-com-edital-aberto-para-selecao-de-artigos/
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Até o dia 19 de agosto estão abertas as inscrições para representantes da sociedade civil e de conselhos de classes profissionais se candidatarem para participar do 
Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura em Sergipe (CEPCT/SE), para atuação no biênio 2021-2023. O Ministério Público Federal (MPF) tem acompanhado as 
ações e apoiado as medidas da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias) para implementar o Comitê e o Mecanismo de Combate à Tortura no Estado.

São disponibilizadas sete vagas para organizações com atuação relacionada à prevenção e ao combate à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos 
ou degradantes. O edital de chamamento público nº 06/2021 foi aberto na segunda-feira, 26, e está disponível no site da Seias, www.inclusao.se.gov.br.

Entre as sete vagas para a sociedade civil no CEPCT/SE, duas serão para representantes de conselhos de classes profissionais e cinco para representantes de 
entidades da sociedade civil, tais como: movimentos sociais, Organizações Não Governamentais (ONGs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips), 
fóruns, redes, entidades representativas de trabalhadores, estudantes ou empresários, além de instituições de ensino e pesquisa, com atuação em Sergipe.

Os interessados em participar devem ler atentamente o edital e realizar a inscrição e anexação de cópia digitalizada em formato “PDF” da documentação 
necessária por meio do Protocolo Externo do E-doc (www.edocsergipe.se.gov.br/protocolo-externo). A inscrição também poderá ser feita de forma presencial, através 
da impressão e preenchimento da ficha de inscrição e entrega da documentação, em um único envelope identificado e lacrado, no Protocolo da Seias – na Rua Santa 
Luzia, nº 680, São José, em Aracaju, até as 17h do dia 19 de agosto.

A partir da segunda-feira, 2, a advocacia sergipana poderá contar novamente com as salas de apoio. Os espaços exclusivos à classe, localizados em diversos locais 
do Estado, serão reabertos seguindo todas as recomendações para prevenção ao contágio da Covid-19.

As salas da advocacia são conquistas da Seccional, que visam oferecer suporte ao exercício do mister. Durante a pandemia, a instituição tem equipado os ambientes 
para que advogados e advogadas de Sergipe possam acompanhar audiências ou julgamentos virtuais.

Nos últimos anos, a entidade tem proporcionado e reinaugurado dezenas de salas para amparar a atuação da classe em diversos municípios do Estado. Além disso, 
a OAB permanece atuando para, até legalmente, afastar óbices colocados para instalação da sala especial.

Para utilizar os ambientes, é obrigatório o uso de máscara. Em grande parte das Comarcas e Fóruns, as salas estarão disponíveis segundo o horário de expediente 
dos locais, das 8h às 12 horas.

Abertas inscrições para sociedade civil participar do Comitê Estadual 
de Prevenção e Combate à Tortura em Sergipe

Salas da advocacia serão reabertas 2 DE AGOSTO
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/30/abertas-inscricoes-para-sociedade-civil-participar-do-comite-estadual-de-prevencao-e-combate-a-tortura-em-sergipe/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/30/salas-da-advocacia-serao-reabertas-nesta-segunda-feira-02/
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Cerca de 10 advogados e advogadas ingressaram nesta sexta-feira, 30, aos quadros de inscritos da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe. A solenidade de 
compromisso foi presidida pelo presidente da Ordem, Inácio Krauss, e prestigiada por membros da diretoria da Seccional.

“Agora, vocês se tornam membros da nossa instituição, uma entidade fundamental não só na luta da advocacia e das prerrogativas profissionais, mas que 
também está à frente das grandes causas sociais, defendendo a democracia, a cidadania, os direitos humanos”, disse Inácio.

Na ocasião, a vice-presidente da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar, apresentou os benefícios e serviços que a Caixa de Assistência dos Advogados, braço social da entidade, 
oferece, além de falar sobre a atuação e a importância da Escola Superior de Advocacia de Sergipe.

O jovem advogado, Matheus Andrade Azevedo, realizou a leitura do termo de compromisso da advocacia e, em seguida, o responsável por proferir mensagem de 
boas-vindas aos novos profissionais em nome da Seccional foi o diretor-tesoureiro da OAB/SE, David Garcez.

“Agora, vocês poderão atuar em todo território nacional. O nosso labor defende valores nobres que cada pessoa vai poder delegar para que vocês atuem com ética 
e dignidade. Nós somos a justiça e temos o compromisso de defender o estado constitucional”, abalizou David.

Em mais uma solenidade de compromisso, OAB/SE recepciona novos 
advogados e advogadas
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/07/30/em-mais-uma-solenidade-de-compromisso-oab-se-recepciona-novos-advogados-e-advogadas/
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