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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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AGOSTO02

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão de Direito Digital e do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados, lançou em 
agosto a Cartilha LGPD & Advocacia.

De acordo com a presidente da Comissão de Direito Digital e do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados, Milla Cerqueira, a Cartilha LGPD & Advocacia em que 
pese não tenha sido a primeira a abordar esse tema específico, é a mais completa, a mais detalhada e a mais prática de todas as cartilhas já lançadas.

“Essa pode ser considerada como a primeira cartilha efetivamente voltada para a prática e situações-problemas reais que escritórios de advocacia passam no dia 
a dia. No tratamento de dados, e em assuntos relacionados ao cumprimento da LGPD”, ressalta.

Milla Cerqueira disse ainda que outro ponto diferencial dessa cartilha é que foram convidados dois colaboradores do mercado para participar da publicação. “O 
primeiro deles é um diretor da Pague Menos, Nilton Otávio, que falou sobre Análise Swot, e o outro colaborador trabalha na área de Segurança da Informação do Banco 
do Estado de Sergipe (BANESE), Marcelo Menezes. Isso traz mais robustez ao nosso trabalho porque mostra que este assunto não é feito unicamente por advogados 
para advogados, mas sim por toda a sociedade para a advocacia”, avaliou.

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE) deu início no dia 2 de agosto, a programação do Mês da Advocacia. O dia do advogado e da advogada é 
celebrado no dia 11 de agosto, mas as comemorações se estendem até o fim do mês.

Durante todo o mês de agosto foram realizados webnários, rodas de conversa, lives, oficina jurídica, cursos, seminários, grupos de estudo e conferência. A 
programação contou com a organização, envolvimento e empenho da Diretoria da OAB/SE, da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE), da Escola 
Superior de Advocacia (ESA) e das Comissões Temáticas.

De acordo com o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, agosto é um mês especial para a advocacia sergipana. “Apesar da pandemia, não poderíamos deixar de 
celebrar o mês da advocacia e por isso elaboramos uma programação especial, repleta de eventos virtuais voltados para os advogados e advogadas sergipanos e para 
o seu desenvolvimento profissional e cultural”, salientou.

Segundo Krauss, toda a programação foi elaborada visando levar conhecimento e debater temáticas nas mais diversas áreas do Direito. “Abordaremos violência 
doméstica, questões relacionadas à infância e ao adolescente, ao meio ambiente, a valorização da advocacia condominial, a conciliação, mediação e arbitragem, ao 
Direito Animal, as prerrogativas, a advocacia pública, ao Direito Eleitoral, ao Direito Médico, a publicidade na advocacia, aos Juizados Especiais, ao Direito do Consumidor, 
além da X Conferência Estadual da Advocacia Sergipana e do Sarau da Advocacia”, relatou o presidente da Seccional da Ordem em Sergipe.

OAB/SE lança Cartilha mais inovadora e completa sobre a Lei 
Geral de Proteção de Dados

Mês da Advocacia será marcado por extensa programação

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/02/oab-se-lanca-cartilha-mais-inovadora-e-completa-sobre-a-lei-geral-de-protecao-de-dados/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/02/mes-da-advocacia-sera-marcado-por-extensa-programacao/
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O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, participou da solenidade de posse da nova desembargadora do Tribunal de Justiça de 
Sergipe (TJSE), Maria Angélica França e Souza. A magistrada substituirá o desembargador, Alberto Romeu Gouveia Leite, que se aposentou neste mês.

Representando a advocacia sergipana, Inácio desejou à empossada uma profícua atuação, bem como parabenizou o exercício do mister promovido pelo 
desembargador aposentado. O presidente da OAB/SE relembrou a importância do diálogo e da parceria entre as entidades jurídicas e os operadores de Direito, que 
têm o escopo de efetivar a cidadania e a democracia.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Corte, desembargador Edson Ulisses de Melo. Em seu discurso, Maria Angélica relembrou sua trajetória como 
operadora de Direito, afirmando a importância de cada experiência. “Obrigada, meu Deus, por ter me proporcionado trabalhar com pessoas tão especiais. Foram 
homens e mulheres de inteligência ímpar”, disse.

A programação do Mês da Advocacia foi iniciada em dois de agosto, com a realização de evento importante para a classe e para a sociedade: uma roda de conversa 
sobre atribuições, fluxo e política de atendimento do Conselho Tutelar na abordagem de crianças e adolescentes.

Com a mediação da presidente da Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB/SE, Acácia Gardênia Santos Lelis, os debatedores do evento foram 
Glícia Salmeron, Ricardo Vasconcelos e Linda Brasil. A roda de conversa foi transmitida ao vivo através do YouTube.

Ao realizar a abertura do evento, Acácia destacou o papel do Poder Legislativo municipal na elaboração de normas que visem a efetivação dos direitos de crianças 
e adolescentes previstos na Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“A proposta da roda de conversa é contribuir com o debate sobre projetos de leis em tramitação em Aracaju relativos a política de atendimento a crianças e 
adolescentes, que podem servir como contribuição não só para Aracaju, mas também para tantos outros municípios. Que essa discussão possa ser um pontapé inicial 
para promover o debate com a rede de proteção sobre o conteúdo desses projetos antes de sua aprovação”, disse Acácia.

Presidente da OAB/SE participa de solenidade de posse de nova 
desembargadora do TJSE

Programação do Mês da Advocacia é iniciada com roda de 
conversa sobre atribuições do Conselho Tutelar

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/02/presidente-da-oab-se-participa-de-solenidade-de-posse-de-nova-desembargadora-do-tjse/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/03/programacao-do-mes-da-advocacia-e-iniciada-com-roda-de-conversa-sobre-atribuicoes-do-conselho-tutelar/
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A Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de sua Comissão de Direito Condominial, realizou no dia 3 de agosto mais um evento da programação alusiva ao mês 
da advocacia, que visa trazer reflexões, debates e qualificações sobre temas atinentes à classe e à sociedade.

“Para celebrar o mês da advocacia preparamos uma programação vasta, que traz a discussão de questões importantes. A Ordem não se restringe apenas à classe 
e esse evento é um exemplo disso”, disse o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, ao realizar a abertura do evento.

A pauta da noite foi a valorização da advocacia condominial, com a exposição de Miguel Zaim, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Mato 
Grosso. Gratuito e aberto ao público, o webnário foi transmitido ao vivo através do canal da OAB/SE no YouTube.

A mediação do evento foi responsabilidade de Saulo Álvares Carvalho, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB/SE. Segundo ele, o propósito da 
qualificação é abordar o panorama do setor de condomínios, que tem se expandido de forma relevante para a classe.

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, por meio de seu presidente, Inácio Krauss, esteve presente virtualmente à abertura da Conferência Estadual da 
Advocacia Baiana 2021. “O Estado de Sergipe se faz presente nesse evento tão amplo e significante. As Conferências Estaduais são espaços de reflexões imprescindíveis 
para aprofundamento do conhecimento jurídico do Brasil e, com a toda certeza, essa Conferência cumprirá seu objetivo”, considerou.

Além de Inácio, a ocasião contou com as presenças do vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Luiz Viana, e de diversas autoridades e representantes de 
instituições jurídicas. A abertura do evento foi guiada pelo presidente da OAB/BA, Fabrício de Castro Oliveira.

Em sua fala, Fabrício fez um breve balanço de ações empreendidas pela gestão. “Mudamos a realidade da participação das mulheres, que hoje têm evidente 
protagonismo. Não se pode negar essa realidade diante da liderança que várias colegas hoje têm na gestão”, disse.

Mês da advocacia: webnário aborda panorama do setor de 
condomínios para a classe

OAB/SE esteve presente à abertura da Conferência Estadual da 
Advocacia Baiana 2021

https://www.youtube.com/watch?v=uUfmyWnOY_g
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/05/oab-se-esteve-presente-a-abertura-da-conferencia-estadual-da-advocacia-baiana-2021/
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A Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem e em parceria com Escola Superior de Advocacia de 
Sergipe, promoveu, no dia 4, uma oficina jurídica sobre mediação nas empresas e na administração pública.

O bate-papo com os advogados e especialistas Adolfo Braga Neto e Ana Luiza Isoldi abordou temas como diversidade em sistemas justapostos, dinamismo de 
órgãos, etc. O encontro virtual fez parte da programação alusiva ao Dia da Advocacia, comemorado em 11 de agosto.

A responsável por realizar a abertura do evento foi a integrante da Comissão, Emanuela Lima Mendonça Barreto, que apresentou e enalteceu os currículos dos dois 
expositores. O diretor-geral da ESA, Kleidson Nascimento, também proferiu mensagem de boas-vindas na ocasião.

“O mês da advocacia na OAB/SE está com uma programação vasta, rica e salutar. A mediação nas empresas e na administração pública é um assunto muito caro 
à classe e hoje temos dois professores de experiência que poderão trocar seus pontos de vista a respeito do tema”, disse.

A Ordem dos Advogados do Brasil se reuniu com o Governo do Estado a fim de solicitar a tomada de providências para implantação do Comitê e do Mecanismo de 
Prevenção e Combate à Tortura. Os órgãos foram criados pela Lei Estadual nº 8.135/2016 com o fito de monitorar os espaços de privação de liberdade, mas não chegaram 
a ser implantados.

No encontro, o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Seccional, Robson Barros, defenderam a indispensabilidade 
da implantação dos instrumentos previstos, há cinco anos, pela Lei Estadual. O assunto foi tema, inclusive, de uma audiência pública realizada, em julho deste ano, pela 
OAB/SE e pelo Ministério Público Federal.

Na audiência, foi aprovada a “Carta de 14 de julho”, que, entre outras providências, solicitava ao Governo do Estado que fossem lançados editais para formação do 
Comitê, respeitando o propósito de estabelecer os requisitos adequados à realidade local, evitando que ocorram problemas registrados em editais anteriores, que não 
tiveram candidaturas.

Mês da advocacia: oficina jurídica aborda mediação nas 
empresas e na administração pública

OAB vai ao Governo do Estado: implementação do Comitê e do 
Mecanismo de Combate à Tortura deve ocorrer

https://www.youtube.com/watch?v=fnIt8ZH2dXc
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/05/oab-vai-ao-governo-do-estado-implementacao-do-comite-e-do-mecanismo-de-combate-a-tortura-deve-ocorrer/
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A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), participou de um Workshop para construção do Plano Estratégico da Justiça Federal em Sergipe do Ciclo 
2021 a 2026. Na oportunidade, a Ordem esteve representada pelo diretor-tesoureiro, David Garcez. Além da OAB também participaram representantes de outros órgãos, 
magistrados, servidores da Justiça Federal, advogados, entidades parceiras e jurisdicionados.

O diretor-tesoureiro David Garcez, que representou o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, no Workshop, afirmou ser uma grande honra para a Seccional 
participar da construção do Plano Estratégico da Justiça Federal em Sergipe. “Justamente por ser um mandamento constitucional a compreensão de que a advocacia 
é indispensável a administração da justiça. É muito importante participar do planejamento da justiça, do Poder Judiciário, discutir alguns pontos da administração da 
justiça e a implementação dos valores constitucionais. Conte com a nossa presença e participação efetiva também”, salientou.

O presidente, Inácio Krauss, realizou palestra na Conferência Estadual da Advocacia Baiana. Ele foi palestrante do Painel 6 que abordou o tema “O Papel da OAB 
na Garantia dos Direitos Fundamentais”.

O painel também contou com a participação dos advogados Raimundo Moreira Reis Júnior (Mediador), Clarissa Vencato, Solange Aparecida da Silva, e o professor 
Siqueira Castro. O presidente da Seccional sergipana iniciou a sua fala afirmando a sua satisfação em participar da Conferência Estadual da Advocacia Baiana e 
cumprimentou o moderador e os demais painelistas.

Na palestra, Inácio Krauss revelou que a OAB se diferencia das demais entidades de classe por ter o dever de defender a Constituição Federal e por consequência 
resguardar os direitos e garantias fundamentais que é o tema proposto para o painel.

OAB/SE participa de Workshop para construção do Plano 
Estratégico da Justiça Federal em Sergipe

Inácio Krauss realiza palestra na Conferência Estadual da 
Advocacia Baiana e reitera o compromisso da OAB com a defesa 
da Constituição e da democracia

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/06/oab-se-participa-de-workshop-para-construcao-do-plano-estrategico-da-justica-federal-em-sergipe/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/06/inacio-krauss-realiza-palestra-na-conferencia-estadual-da-advocacia-baiana-e-reitera-o-compromisso-da-oab-com-a-defesa-da-constituicao-e-da-democracia/
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Uma parceria firmada entre a Ordem dos Advogados do Brasil, a Prefeitura de São Cristóvão e a Universidade Federal de Sergipe viabilizará o funcionamento do 
Hospital Veterinário da UFS para a população de baixa renda. Desde maio, as instituições têm realizado reuniões para discutir políticas públicas em favor da proteção, 
saúde e bem-estar dos animais no município.

A proposta tem o intuito de que o acolhimento seja gratuito para a população de baixa renda e é fruto da parceria entre as entidades, que já garantiu outras ações, 
como a realização, em julho deste ano, do curso de formação para a polícia de São Cristóvão sobre maus-tratos aos animais.

As integrantes da Comissão de Direito Animal da OAB/SE, Danielle Ferreira, Daniele Gomes e Daiane Feitosa Barreto, visitaram nesta sexta-feira, 6, a unidade 
veterinária. “É um ambiente com estrutura hospitalar ampla e bem equipada. Com a parceria, o hospital poderá funcionar atendendo a população de baixa renda 
ofertando atendimento clínico, cirurgias e castrações”.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe informou à advocacia sergipana que a Justiça Federal da 5ª Região (JF5)  lançou a Rede de Inovação da 
Justiça Federal da 5ª Região com evento virtual em 3D.

O evento com o tema “Acendendo o Candeeiro: Lançamento da Rede de Inovação da Justiça Federal da 5ª Região”, teve por objetivo apresentar os projetos 
inovadores que vêm ganhando cada vez mais espaço na JF5 e que contribuem para um acesso à Justiça mais simples e rápido.

Parceria da OAB/SE viabilizará funcionamento de Hospital 
Veterinário para população de baixa renda

OAB/SE divulga lançamento da Rede de Inovação da Justiça 
Federal da 5ª Região

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/06/parceria-da-oab-se-viabilizara-funcionamento-de-hospital-veterinario-para-populacao-de-baixa-renda/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/06/oab-se-divulga-lancamento-da-rede-de-inovacao-da-justica-federal-da-5a-regiao/
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A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), participou da abertura da Correição Ordinária da Seção Judiciária Federal de Sergipe. Na oportunidade, 
a secretária-geral adjunta da Ordem, Andrea Leite de Souza, representou o presidente Inácio Krauss, na reunião. O evento foi realizado de forma on-line e contou com 
a presença do corregedor Regional Federal, desembargador federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, de juízes titulares e substitutos das Varas Federais da seção 
Judiciária de Sergipe, e de representantes Procuradoria da República, da Advocacia-Geral da União e da Defensoria Pública da União em Sergipe.

A correição iniciada na segunda-feira, nos termos da Portaria nº 112/2021, da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 5ª Região, se dará em duas etapas, no 
período de 9 a 13 de agosto para os processos eletrônicos, e de 23 a 27 de agosto para os processos físicos residuais e procedimentos administrativos, com visitas às 
instalações físicas das Secretaria Administrativa, das Varas, da Turma Recursal e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), abrangendo a capital 
e o interior do Estado.

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, promoveu uma ampla abordagem sobre a relação entre humanos e animais em condomínios. O tema foi analisado 
profundamente durante um webnário que fez parte da programação do Mês da Advocacia.

O evento reuniu especialistas que apresentaram aspectos atinentes ao papel da administração condominial nos casos de abandono de animais; à convivência 
harmônica; ao direito animal e às normas condominiais; e às regras de locomoção de animais nas áreas dos condomínios.

Inácio Krauss, presidente da OAB/SE, foi o responsável por realizar a abertura do webnário. “É com grande alegria que damos continuidade aos eventos do Mês da 
Advocacia, que abrangem não só assunto relacionados à classe, mas também à toda a sociedade”, considerou.

OAB/SE participa da abertura da Correição Ordinária da Justiça 
Federal em Sergipe

Mês da Advocacia: OAB reúne especialistas para abordagens 
sobre relação entre humanos e animais em condomínios

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/09/oab-se-participa-da-abertura-da-correicao-ordinaria-da-justica-federal-em-sergip/
https://www.youtube.com/watch?v=nwpGCOe8EwE&ab_channel=OAB%2FSE
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A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe,  por meio da Comissão de Direito Animal, esteve reunida com o presidente da Empresa Municipal de Serviços 
Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas de Santana, com o objetivo de discutir o mapeamento dos espaços públicos da capital nos quais existem colônias de gatos. 
Participaram da reunião, a presidente da Comissão de Direito Animal, Danielle dos Santos Ferreira, e o vice-presidente, Emanuel Matias da Silva.

De acordo com a presidente da Comissão de Direito Animal da OAB/SE, Danielle Ferreira, essas colônias são mantidas por projetos de proteção animal e voluntários 
existentes nos bairros. “A ideia é a regularização desses espaços junto ao município como forma de cumprir o que diz o Código de Proteção Animal sobre os animais 
comunitários. Segundo a lei, animais comunitários são aqueles que estabelecem com a comunidade em que vivem laços de afeto, dependência e manutenção, embora 
não possuam responsável único e definido”, ressaltou.

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, realizou a “Roda de Conversa: Prática nos Juizados Especiais”, com perspectivas sobre assuntos diversos de 
interesse da advocacia e a troca de experiências para o exercício da profissão.

A abertura do evento contou com as participações do presidente da instituição, Inácio Krauss; do presidente da Comissão de Juizados Especiais da entidade, 
Alfredo Moreira da Cunha Júnior; e da secretária-geral da Comissão, Thayná Barbosa Silveira.

Os ministrantes convidados para o debate virtual foram Heloísa Castro, juíza da 1ª Vara da Barra dos Coqueiros; Aldo Melo, presidente da Turma Recursal dos 
Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Sergipe; e Diogo Calazans, advogado e professor universitário.

OAB/SE participa de reunião na Emsurb para discutir 
mapeamento dos espaços públicos de Aracaju onde existem 
colônias de animais comunitários

Mês da advocacia: em roda de conversa, OAB/SE debate prática 
nos Juizados Especiais

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/10/oab-se-participa-de-reuniao-na-emsurb-para-discutir-mapeamento-dos-espacos-publicos-de-aracaju-onde-existem-colonias-de-animais-comunitarios/
 https://www.youtube.com/watch?v=mRvhs5ho0iM
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O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, recebeu no dia 10, três especialistas em uma live alusiva ao Mês da Advocacia. O 
encontro virtual trouxe à luz e debate o novo provimento que dispõe sobre publicidade e informação da classe.

Os palestrantes convidados da live foram os advogados Greice Stoker, Tatiane Goldhar e Vitor Lisboa. A programação de todo o mês de agosto traz debates sobre 
temas relevantes para a advocacia e para o Estado, com importantes nomes do sistema de justiça e da sociedade.

O presidente da OAB/SE iniciou o encontro falando sobre a importância de o novo provimento ter buscado abarcar, para a atuação da advocacia, as transformações 
recentes na sociedade e as constantes evoluções tecnológicas, incluindo sobretudo a ascensão das redes sociais.

No dia da Advocacia a OAB celebrou o dia municipal e o dia estadual das prerrogativas comemorado em Aracaju e em todo o Estado de Sergipe desde os anos 
de 2019 e 2020, respectivamente. Carro-chefe da atual gestão, a defesa das prerrogativas são dever de cumprimento pelas autoridades em Sergipe. Prerrogativas da 
advocacia não são privilégios, são inegociáveis!

A Lei Municipal Nº 5.178/2019 designou o 11 de agosto como o Dia Municipal de Defesa das Prerrogativas da Advocacia e a Lei nº 8.744/2020, instituiu e incluiu no 
calendário oficial de datas e eventos o 11 de agosto como Dia Estadual em Defesa das Prerrogativas da Advocacia.

Mês da advocacia: live discute provimento com novas regras 
para publicidade na advocacia

OAB celebra dia municipal e estadual de defesa das 
prerrogativas

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/10/mes-da-advocacia-live-discute-provimento-com-novas-regras-para-publicidade-na-advocacia/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/11/11-de-agosto-oab-celebra-dia-municipal-e-estadual-de-defesa-das-prerrogativas/
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A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, através de sua Comissão de Direito Urbanístico e Ambiental, realizou uma live alusiva ao Mês da Advocacia, com o 
tema “Meio Ambiente Judicializado – aspectos processuais da Ação Civil Pública”.

O evento faz parte de uma série de ações que a instituição realizará durante todo o mês em alusão ao Dia da Advocacia, celebrado em 11 de agosto. A live foi 
transmitida pelo perfil da OAB/SE no Instagram e pode ser acessada em https://www.instagram.com/p/CSaVpeaIlRW/.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), Inácio Krauss, juntamente com a secretária-geral adjunta, Andrea Leite, esteve reunido por 
meio de videoconferência com a superintendente em exercício da Caixa Econômica Federal, Vagna Cardoso Martins, o gerente Jurídico em exercício, advogado Carlos 
André Canuto de Araújo e o superintendente executivo de Varejo, Tarcizio Andrade, para discutir a questão do atendimento à advocacia relacionada ao recebimento de 
alvará, precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs).

O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, iniciou a reunião relatando as dificuldades que vêm sendo encontradas pelos advogados e advogadas sergipanos. Segundo 
Krauss, uma das grandes reclamações da advocacia é em relação ao fato de o saque de alvarás só poder ser feito na agência em que foi depositado o valor. “Com isso, 
se o valor do alvará de um advogado que more em um município do interior, como por exemplo, Canindé de São Francisco, for depositado numa agência da Caixa, na 
capital, para ele sacar o valor terá que sair de Canindé e vir até Aracaju porque o saque só é possível na agência onde o depósito foi feito”, afirmou.

Mês da advocacia: meio judicializado é pauta de live promovida 
pela OAB/SE

OAB/SE se reúne com a Caixa Econômica Federal para discutir 
melhorias no atendimento à advocacia com relação ao 
recebimento de alvarás, RPVs e precatórios

https://www.instagram.com/p/CSaVpeaIlRW/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/12/oab-se-se-reune-com-a-caixa-economica-federal-para-discutir-melhorias-no-atendimento-a-advocacia-com-relacao-ao-recebimento-de-alvaras-rpvs-e-precatorios/
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A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE) realizou no dia 12,  o Webnário Juízo 100% Digital. O evento que integra a programação especial do Mês 
da Advocacia, foi aberto pela vice-presidente da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar, e contou com a participação do secretário-geral, Aurélio Belém do Espírito Santo, do diretor-
tesoureiro, David Garcez, da juíza auxiliar do TJSE, Maria da Conceição da Silva Santos, do diretor de Modernização do TJSE, Daniel Vilanova Batalha, e da secretária de 
Tecnologia do TJSE, Denise Martins Moura Silva.

O projeto nacional Juízo 100% Digital foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a finalidade de 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. Em Sergipe, o Tribunal de Justiça aderiu ao Juízo Digital e já deu início a implementação nas Varas de Família, Sucessões e 
Cíveis da capital.

Na abertura do Webnário, a vice-presidente da OAB, Ana Lúcia Aguiar, deu boas-vindas a todos e todas e ressaltou a importância do projeto Juízo 100% Digital. 
“A OAB e o Tribunal de Justiça de Sergipe estão sempre de mãos dadas, sempre buscando trabalhar conjuntamente como atores partícipes para que tudo possa dar 
certo na implantação desse novo modelo que é o Juízo 100% Digital. Sem o advogado, sem a participação dos magistrados, dos servidores e de todos e todas que fazem 
esse trabalho conjuntamente com certeza nós não teríamos essa modernização. É uma alegria muito grande caminhar junto ao Tribunal para que a advocacia e os 
jurisdicionados possam ter um Juízo 100% Digital e também a prestação jurisdicional na sua plenitude”, ressaltou.

No dia, 11, data em que é celebrado o Dia da Advocacia, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, destacou a importância das 
prerrogativas profissionais como elementos imprescindíveis para a concretização da justiça e da democracia.

Sua fala ocorreu durante a realização de mais uma live que fez parte da programação da OAB/SE em alusão ao Dia da Advocacia. Durante todo o mês, a Ordem traz 
eventos sobre temas relevantes para o Estado, com importantes nomes do sistema de justiça e da sociedade.

Sob o tema ‘Defesa das prerrogativas da advocacia: nossa maior causa’, a live foi transmitida ao vivo pelo perfil da OAB/SE no Instagram e contou com as 
explanações de Cristiane Damasceno Leite e Rafael Teixeira Martins, representantes da OAB Distrito Federal.

Mês da Advocacia: Webnário apresenta vantagens do Juízo 
100% Digital

Dia da Advocacia: live da OAB/SE defende prerrogativas como 
elementos imprescindíveis para concretização da justiça

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/12/dia-da-advocacia-live-da-oab-se-defende-prerrogativas-como-elementos-imprescindiveis-para-concretizacao-da-justica/
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Reafirmando a segurança e eficiência das urnas eletrônicas, a Ordem dos Advogados do Brasil utilizará, em novembro deste ano, urnas cedidas pelo Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado para as eleições dos advogados e advogadas que representarão a OAB/SE no próximo triênio.

A liberação das urnas foi autorizada no dia 12, pelo presidente do TRE/SE, Roberto Porto, em reunião com o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, o presidente da 
Comissão de Direito Eleitoral da Seccional, Jefferson Feitoza e o vice-presidente da comissão, Wesley Araújo Cardoso.

“Há seis eleições a OAB ratifica essa parceria com o TRE para utilizar o mecanismo mais seguro, eficiente e transparente em um pleito eleitoral. Em tempos de 
tentativas de retrocessos no país, é preciso lembrar a integridade e eficiência das urnas eletrônicas”, abalizou Inácio Krauss.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, participou virtualmente da “Semana Jurídica 2021 – LGPD e seus reflexos nos principais 
ramos do Direito”, realizada pelo Conselho Federal da OAB.

O presidente da entidade prestigiou o painel 8, que foi marcado pelo lançamento do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Advocacia Cível. A qualificação é 
oferecida pela ESA Nacional em parceria com a Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP).

Segundo o diretor-geral da Escola Superior de Advocacia de Sergipe, Kleidson Nascimento, a advocacia sergipana será beneficiada com essa parceria. “A ESA 
Sergipe participa do convênio da ESA e da FMP, com a previsão de 100 vagas para seleção de inscritos na nossa Seccional”.

Em visita ao TRE, presidente da OAB/SE reitera o apoio da 
instituição ao sistema atual de votação através das urnas 
eletrônicas

ESA Sergipe garante previsão de 100 vagas para Pós-Graduação 
Lato Sensu em Advocacia Cível

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/12/em-visita-ao-tre-presidente-da-oab-se-reitera-o-apoio-da-instituicao-ao-sistema-atual-de-votacao-atraves-das-urnas-eletronicas/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/12/esa-sergipe-garante-previsao-de-100-vagas-para-pos-graduacao-lato-sensu-em-advocacia-civel/
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A Ordem realizou mais um seminário virtual para debater desafios e oportunidades da advocacia pública na era digital, o respeito aos direitos e garantias dos 
servidores públicos e a Reforma Administrativa (PEC 32/2020).

Com transmissão ao vivo pelo YouTube, o seminário foi fruto de uma parceria entre a Comissão de Advocacia Pública da OAB/SE e a Escola Superior de Advocacia 
de Sergipe e fez parte da programação especial da Seccional para agosto – mês que celebra a classe.

A abertura do evento contou com a participação do presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, que destacou a importância do tema para a advocacia pública sergipana 
e brasileira. “Esse seminário carrega um enorme simbolismo nesse mês de comemorações da advocacia”, disse.

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão de Direito Eleitoral, realizou no dia 12, às 19h, de forma virtual, com transmissão pelo 
YouTube da Seccional (www.youtube.com/oabse) o Webnário de Direito Eleitoral, com a abordagem do tema “Sistemas Eleitorais Proporcionais”. O evento foi aberto 
pelo secretário-geral da OAB/SE, Aurélio Belém do Espírito Santo, que na oportunidade representou o presidente Inácio Krauss.

O evento contou com a presença do mediador e presidente da Comissão de Direito Eleitoral, Jefferson Feitoza de Carvalho Filho, e teve como palestrantes a 
advogada, coordenadora Regional da Transparência Eleitoral, professora de Direito Administrativo e Eleitoral e pesquisadora do Observatório Eleitoral, Marilda Silveira; 
o senador e ex-presidente da Comissão de Direito Humanos e Legislação Participativa do Senado, Paulo Paim; a advogada, coordenadora-geral do Observatório de 
Candidaturas Femininas da OAB/SP e secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SP, Maíra Recchia; e o advogado Eleitoral, professor universitário e 
presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/CE, Fernandes Neto.

Mês da advocacia: OAB/SE reúne especialistas para tratar de 
temas atinentes ao múnus público

Mês da Advocacia: OAB debate Sistemas Eleitorais Proporcionais 
durante Webnário de Direito Eleitoral

https://www.youtube.com/watch?v=fj2pvxWWN2g
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Na sexta-feira, 13, a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, foi enaltecida por membros do sistema de justiça durante a inauguração de mais uma 
sala de apoio à advocacia. O novo ambiente foi implementado no Fórum da Justiça Estadual de Indiaroba.

“Esse local é uma conquista de indelével importância para o exercício de nossa profissão. A Seccional se preocupa com seus pares, fortalecendo a advocacia do 
interior e implementando salas para que a classe possa atuar da melhor forma”, considerou o advogado Eduardo Habib.

Representando a advocacia do município, Eduardo abalizou que a inauguração é uma grande honra para os advogados e advogadas da Região. “Quem ganha não 
é só a advocacia, mas também a sociedade, pois essa sala refletirá em uma melhor prestação jurisdicional”, disse.

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, concretizou no dia 13, mais uma importante vitória para a advocacia de Estância: uma sala de apoio à classe foi 
inaugurada no Fórum da Justiça Federal Ministro José de Castro Meira.

“Nós temos uma satisfação muito grande em inaugurar as salas da advocacia porque a gente sabe da necessidade dos advogados e advogadas de ter um 
ambiente de apoio nos fóruns. Ao todo, já são mais de 60 salas em todo o Estado”, ponderou o presidente da OAB, Inácio Krauss.

Os ambientes são conquistas da instituição, que visam oferecer suporte ao exercício do mister. Nos últimos anos, a OAB/SE tem aprimorado e inaugurado dezenas 
de salas que servem de alicerce para a atuação diária da classe em diversos municípios do Estado.

OAB/SE reafirma compromisso com advocacia do interior 
e inaugura, mais uma sala no Fórum da Justiça Estadual de 
Indiaroba

Mais uma conquista para Estância: sala da advocacia é 
inaugurada no Fórum Ministro José de Castro Meira

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/13/oab-se-reafirma-compromisso-com-advocacia-do-interior-e-inaugura-mais-uma-sala-no-forum-da-justica-estadual-de-indiaroba/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/13/mais-uma-conquista-para-estancia-sala-da-advocacia-e-inaugurada-no-forum-ministro-jose-de-castro-meira/
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Em reunião virtual, a Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio da Comissão de Direito Previdenciário, requereu no dia 9 à Justiça Federal em Sergipe 
andamento de processos parados e celeridade nos cálculos e saques de Requisição de Pequeno Valor (RPVs).

A Comissão solicitou a realização de um mutirão na 5ª Vara Federal com o objetivo de acelerar cálculos de RPVs e processos em andamento. Também foi requerida 
celeridade à 2ª Relatoria da Turma Recursal, pois há processos que aguardam julgamento há mais de 12 meses.

Em relação aos saques de RPVs, a OAB requereu que fosse encaminhado pedido de celeridade ao Juízo da 7ª Vara Federal no que diz respeito à emissão de 
Certidão à Advocacia. Entre outros pontos, a criação de outro Juizado Especial para Aracaju também foi pauta da reunião.

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, por intermédio de sua Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, contribuiu para a elaboração de um Projeto 
de Lei contra a cobrança por perda ou extravio de tickets de estacionamento em estabelecimentos de Aracaju.

O projeto foi criado pelo vereador, Pastor Diego, em parceria com o presidente da Comissão, Flávio Cardoso. A proposta já foi protocolada na Câmara Municipal e 
na tarde da quinta-feira, 12, foi apresentada ao presidente da OAB/SE, Inácio Krauss.

“Esse PL foi construído junto com a OAB, por meio de Flávio Cardoso, e hoje viemos entrega-lo em mãos ao presidente da OAB/SE. Na ocasião, também coloquei 
meu mandato à disposição para representar, também, a advocacia sergipana”, informou o parlamentar.

OAB cobra à Justiça Federal celeridade em cálculos e saques 
de RPVs

OAB/SE contribui para elaboração de Projeto de Lei contra 
cobrança por perda de tickets de estacionamento

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/13/oab-cobra-a-justica-federal-celeridade-em-calculos-e-saques-de-rpvs/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/16/oab-se-contribui-para-elaboracao-de-projeto-de-lei-contra-cobranca-por-perda-de-tickets-de-estacionamento/
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A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), participou da abertura do VI Encontro do Fórum Estadual da Rede de Prevenção, Enfrentamento e 
Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sergipe, evento virtual promovido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), por meio Coordenadoria 
da Mulher. A Ordem esteve representada no evento pelo presidente da Seccional, Inácio Krauss, e a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Adélia 
Moreira Pessoa.

O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, destacou a importância do Encontro. Segundo Krauss, o debate sobre a efetividade da Lei Maria da Penha que acaba 
de completar 15 anos e as diversas formas de combate à violência doméstica, familiar, psicológica, financeira, entre tantas outras contra a mulher é de fundamental 
importância. “Temos que investir em educação e em políticas públicas para combater as inúmeras formas de violência contra a mulher”, frisou.

A Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio de sua Comissão de Direitos Humanos, tem atuado veemente em defesa da cidadania, com especial afinco para 
a efetivação dos direitos fundamentais do ser humano. Nesse sentido, a CDH participou no dia 16, de reunião com a Secretária Estadual da Saúde sobre a necessidade 
de um processo de transição dos profissionais da saúde do HUSE.

A Comissão foi acionada por pacientes oncohematologicos, na quinta-feira, 12, que relataram o desligamento abrupto de profissionais da saúde sem prévio aviso 
e diálogo, além de causar instabilidade aos profissionais gerou medo aos pacientes, diante do risco de comprometer o atendimento nas áreas de especializações do 
HUSE.

OAB/SE participa do VI Encontro do Fórum Estadual da Rede de 
Combate à Violência Doméstica

OAB e SES acordam pela instalação de um processo de 
transição dos profissionais da saúde do HUSE

https://www.youtube.com/watch?v=NyS2M5mWqQ4
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/17/oab-e-ses-acordam-pela-instalacao-de-um-processo-de-transicao-dos-profissionais-da-saude-do-huse/
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No dia 17 de agosto, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), Inácio Krauss, participou da inauguração da sede da Procuradoria-Geral 
do Estado de Sergipe (PGE/SE), que passa a funcionar na Rua Porto da Folha, 1.116, no Bairro Getúlio Vargas. O evento foi prestigiado também pelo diretor-geral da Escola 
Superior de Advocacia de Sergipe (ESA/SE), Kleidson Nascimento, pelo procurador-geral do Estado, Vinícius Oliveira; pelo governador do Estado, Belivaldo Chagas; pelo 
presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo; pelo presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Sergipe (Apese), Marcus Aurélio de Almeida Barros; 
pelo procurador-geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto; pelo consultor-chefe da Presidência do Tribunal de Justiça de Sergipe, Márcio Fontes, por procuradores 
de Estado e servidores da PGE.

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, através da Comissão de Infância, Adolescência e Juventude, promoveu no dia 16, uma reunião ampliada sobre 
atribuições, fluxo e política de atendimento do Conselho Tutelar. O debate ficou sob a coordenação da presidente da Comissão, Acácia Lelis, e contou com a exposição 
de vereadores de Aracaju.

“Estamos aqui para estender os debates iniciados no dia 2 de agosto. Essa é uma iniciativa importante da OAB, que convidou vereadores de Aracaju para discutir 
sobre o Projeto de Lei N° 268/2019. Nossa primeira roda de conversa sobre o assunto foi tão interessante que, ao final, foi sugerida a ampliação desse debate”, explicou 
Acácia na abertura do evento.

Presidente da OAB/SE prestigia inauguração da sede da 
Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe

Mês da Advocacia: OAB promoveu mais uma roda de conversa 
sobre atribuições do Conselho Tutelar

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/17/presidente-da-oab-se-prestigia-inauguracao-da-sede-da-procuradoria-geral-do-estado-de-sergipe/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/17/mes-da-advocacia-oab-promoveu-mais-uma-roda-de-conversa-sobre-atribuicoes-do-conselho-tutelar/
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Em comemoração ao Mês da Advocacia e em alusão ao Agosto Lilás (uma campanha nacional de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher), 
a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, promoveu uma live sobre o projeto “Lei Maria da Penha vai à Escola”.

A abertura do evento foi responsabilidade da vice-presidente da OAB, Ana Lúcia Aguiar, que destacou a relevância da live. “Esse é mais um encontro da nossa 
programação do mês da advocacia, que ressaltará a importância de levar a Lei Maria da Penha às escolas”, disse.

A coordenadora do Grupo de Trabalho “OAB nas Escolas” da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB/SE, Adele Bispo, explicou que o evento é uma 
iniciativa da Comissão em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial de Sergipe.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Sergipe, por meio da sua Comissão de Direito Previdenciário, vem a público expressar seu repúdio ao PL 3.419/2019 
(em tramitação na Câmara dos Deputados) e à MP 1.045/2021 (encaminhada ao Senado Federal), que podem ocasionar sérios danos à sociedade brasileira, sobretudo 
à parcela mais pobre da população.

Em relação a Medida Provisória 1.045/2021, a qual altera normas trabalhistas com efeitos nas normas previdenciárias, já foi aprovada na Câmara dos Deputados 
e encaminhada para o Senado Federal traz uma série de alterações legislativas, entre elas a que se refere a mudança drástica quanto a Justiça Gratuita, a qual só será 
concedida às pessoas comprovadamente pobres. Ou seja, só terá direito a Justiça Gratuita no país, inclusive nos Juizados Especiais Federais, aqueles cidadãos com 
renda comprovada de ½ salário-mínimo ou renda familiar de até 3 salários-mínimos ou os que estiverem inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Mês da Advocacia: “Lei Maria da Penha vai à Escola” é tema de 
live realizada pela OAB/SE

NOTA PÚBLICA

https://www.youtube.com/watch?v=OrQyTm3jhwo
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/19/nota-publica-31/
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A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, inaugurou uma nova Sala da Advocacia no Fórum Desembargador Belmiro da Silveira Góis, localizado em Monte 
Alegre. O ambiente, aguardado pela advocacia do Sertão, possui instalações e equipamentos para dar o suporte necessário à atuação da classe que milita no interior 
do Estado, com qualidade e comodidade.

“As salas da advocacia são essenciais porque sabemos que muitos advogados, que ainda não têm seus escritórios prontos, utilizam essas estruturas para atuar. 
Todos esses locais são totalmente equipados pela OAB e na pandemia isso até se intensificou, pois equipamos as salas para conseguir acompanhar o processo virtual”, 
disse o presidente da OAB, Inácio Krauss.

O representante da OAB em Monte Alegre, Jazon Eduardo Andrade Ferreira Loureiro, esteve presente à inauguração e ressaltou o sentimento de gratidão à 
gestão. “Agora temos uma sala da OAB. Meu sentimento é de imensa gratidão nesse momento, pois aqui a gente terá mais comodidade e acolhimento; e sabemos que 
a OAB está nos representando muito bem”.

Na sexta-feira, 20,  a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), participou do encerramento do VI Encontro do Fórum Estadual da Rede de Prevenção, 
Enfrentamento e Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sergipe, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), por meio da 
Coordenadoria da Mulher. A vice-presidente da Seccional, Ana Lúcia Aguiar, foi palestrante do painel que abordou a temática “Campanha do Sinal Vermelho”.

Ana Lúcia Aguiar iniciou a sua participação agradecendo o convite e saudando a todos os presentes na pessoa do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 
Sergipe, desembargador Edson Ulisses de Melo. Ela também fez uma saudação especial a juíza coordenadora da Mulher do TJSE, Rosa Geane. “Dra. Rosa Geane é uma 
guerreira. A sua força, a sua coragem, a sua luta na defesa dos direitos da mulher e à frente da Coordenadoria da Mulher, notadamente na luta pelo fortalecimento da 
Rede de Proteção à Mulher de Sergipe, tem sido um horizonte, um norte para as mulheres sergipanas vítimas de violência doméstica e familiar por saberem que podem 
contar com Rede de Apoio, através dela”, afirmou.

OAB/SE inaugura nova Sala da Advocacia no Fórum 
Desembargador Belmiro da Silveira Góis

OAB/SE participa das discussões da temática Campanha Sinal 
Vermelho durante Fórum da Rede de Combate à Violência 
Doméstica

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/20/oab-se-inaugura-nova-sala-da-advocacia-no-forum-desembargador-belmiro-da-silveira-gois/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/20/oab-se-participa-das-discussoes-da-tematica-campanha-sinal-vermelho-durante-forum-da-rede-de-combate-a-violencia-domestica/
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O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, Inácio Krauss, afirmou que a OAB possui papel central na valorização da advocacia do interior do 
Estado. Em um bate-papo com o entrevistador, João Menezes, Inácio contou que a Seccional tem dado passos fundamentais.

O representante da advocacia sergipana foi entrevistado na sexta-feira, 20, no programa 93 Notícias, da rádio FM Itabaiana Sergipe, discutindo a realidade da 
advocacia que milita no interior do Estado e os desafios da pandemia que a Seccional tem buscado enfrentar.

O presidente da OAB/SE afirmou que a atuação da entidade tem se dado em uma trajetória de construção de pontes entre advogados e advogadas de todo o 
Estado. “Quando começamos a gestão, destruímos qualquer muro entre a advocacia do interior e da capital”, contou.

O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, se reuniu na segunda-feira, 23, com advogados e advogadas integrantes da Comissão de Igualdade Racial para ratificar a 
posição da Seccional em favor das cotas raciais de 30% nas eleições da OAB.

Vale salientar que a política de cotas raciais para negros (pretos e pardos), no percentual de 30%, nas eleições da OAB, foi aprovada pelo Conselho Pleno da OAB 
Nacional no dia 14 de dezembro de 2020, por maioria de votos, porém retornará ao plenário terça-feira, 24.

De acordo com o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, a decisão do CFOAB em dezembro do ano passado é uma conquista. “Nós temos é que avançar ainda mais. 
Temos uma gestão plural e inclusiva. Para nós, não existe a possibilidade de qualquer alteração do que já foi definido pelo Conselho Federal”, ressaltou.

“Quando começamos a gestão, destruímos qualquer muro 
entre a advocacia do interior e da capital”, diz presidente da 
OAB

OAB/SE ratifica sua posição em favor das cotas raciais nas 
eleições da entidade

https://www.youtube.com/watch?v=TAgO8Ifi81Y&ab_channel=FMItabaianaSergipe
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/23/oab-se-ratifica-sua-posicao-em-favor-das-cotas-raciais-nas-eleicoes-da-entidade/
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A Lei federal nº 14.181/2021, conhecida como a Lei do Superendividamento, entrou em vigor em julho deste ano com o propósito de oferecer uma solução para os 
consumidores que não conseguem mais pagar as parcelas de seus empréstimos e crediários. O assunto foi tema de uma live realizada pela Seccional no dia 23, em 
alusão ao Mês da Advocacia.

Segundo a lei, uma pessoa está em situação de superendividamento quando não consegue mais garantir o pagamento de suas dívidas sem comprometer o seu 
mínimo existencial. Participaram da live sobre o tema a vice-presidente do Brasilcon, Clarissa Costa de Lima, e o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do 
Consumidor da OAB/SE, Flávio Cardoso.

A Ordem dos Advogados do Brasil criou um Grupo de Trabalho para apresentar, em breve, um parecer sobre o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
(PDDU) de Aracaju. O propósito do grupo é oferecer um panorama geral sobre o assunto a fim de contribuir com o desenvolvimento de um projeto de convergências 
entre as reais necessidades do município.

O Plano Diretor vigente de Aracaju foi instituído através da Lei Complementar nº 42 de 2000. Ele tem o objetivo de nortear a política de desenvolvimento e 
ordenamento da expansão urbana do município e trata-se de um instrumento estratégico da Política de Desenvolvimento Urbano, que orienta a ação dos agentes 
públicos e privados na produção e gestão dos espaços.

A Lei Complementar possui entre os objetivos gerais ordenar o crescimento e implantação de núcleos urbanos, através da distribuição adequada da população e 
das atividades de interesse urbano; estabelecer políticas setoriais para o meio ambiente; distribuir de forma equânime os custos e benefícios advindos da infraestrutura; 
incrementar a eficiência econômica; etc.

Mês da Advocacia: live da OAB/SE abordou aspectos relativos à 
Lei do Superendividamento

OAB/SE cria Grupo de Trabalho para apresentar parecer sobre 
novo Plano Diretor de Aracaju

https://www.instagram.com/p/CS7mOmaoztX/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/24/oab-se-cria-grupo-de-trabalho-para-apresentar-parecer-sobre-novo-plano-diretor-de-aracaju/
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A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), realizou na noite do dia 25, a abertura da X Conferência Estadual da Advocacia Sergipana. O evento teve 
como ponto alto as homenagens realizadas ao patrono da Conferência, o advogado e professor José Gomes de Britto Neto, e a advogada Zelita Rodrigues Correia dos 
Santos, que foram agraciados com a Medalha Silvio Romero. A solenidade de abertura contou com a presença da Diretoria da Seccional, de autoridades, de presidentes 
de outros Conselhos Seccionais, de conselheiros federais e seccionais da OAB/SE, de palestrantes, advogados e da sociedade em geral.

O evento foi aberto pelo presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, que deu boas-vindas a todos os presentes. Em seu discurso Krauss destacou a temática do evento 
“Advocacia e Inovação para os Novos Tempos”.

Na primeira noite de debates da X Conferência Estadual da Advocacia Sergipana, realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, por meio da Escola 
Superior de Advocacia, os palestrantes Carlos Roberto de Siqueira Castro e Alice Bianchini abordaram o tema “Inovações Legislativas, Constituição e Prerrogativas da 
Advocacia”. O evento ocorreu no dia 25, de forma híbrida, com transmissão através de www.youtube.com/oabse.

O mediador do painel, Maurício Gentil, considerou a abordagem sobre o assunto como uma iniciativa imprescindível. “Foram importantíssimas reflexões voltadas 
para a necessidade de mudança de cultura. É válido ressaltar também a importância da advocacia na concretização das diversas inovações legislativas voltadas para a 
efetiva igualdade de gênero em nosso país. Tenho certeza que a advocacia recebeu as proposições da palestrante com muito entusiasmo”.

Abertura da X Conferência Estadual da Advocacia Sergipana é 
marcada por discursos sobre os novos tempos da advocacia e 
homenagens

Primeiro painel da X Conferência Estadual da Advocacia 
Sergipana debate inovações legislativas, Constituição e 
prerrogativas

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/26/abertura-da-x-conferencia-estadual-da-advocacia-sergipana-e-marcada-por-discursos-sobre-os-novos-tempos-da-advocacia-e-homenagens/
https://www.youtube.com/watch?v=icvaqg9LXPE&t=4237s
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Dando continuidade às atividades da X Conferência Estadual da Seccional o painel 02 deu início ao segundo dia do evento e abordou aspectos dos precedentes 
judiciais e das novas plataformas processuais.

Os painelistas da ocasião foram Fernanda Marinela, conselheira federal pela OAB/AL; Patrícia Bertolin, doutora em Direito do Trabalho pela Universidade de São 
Paulo; e Augusto César Leite, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Respectivamente, os palestrantes falaram sobre aspectos relativos aos desafios da advocacia e 
às novas plataformas processuais; à advocacia e ao mercado de trabalho digital; e aos novos precedentes judiciais e tecnologias.

O painel contou com a presidência de mesa do coordenador de interiorização da Escola Superior de Advocacia (ESA), Max Cardoso Santana Dória, e com a presença 
do diretor-geral da ESA, Kleidson Nascimento, e da vice-diretora geral da ESA, Silvana Farias. As explanações foram iniciadas com a palestra de Fernanda Marinela, que 
abordou a evolução da tecnologia, relacionando- a com os desafios da advocacia e com as novas plataformas processuais.

O segundo dia da Conferência Estadual da Advocacia Sergipana contou com um debate imprescindível à sociedade. As grandes reformas, a advocacia e o futuro 
do Estado Brasileiro foram o norte das discussões travadas por juristas e especialistas no terceiro painel do evento. 

A presidência da mesa foi responsabilidade da vice-diretora geral da ESA, Silvana Farias. Iniciando os trabalhos do painel 03, o ex-presidente da OAB/SE, Henri 
Clay Andrade, tratou do futuro do Estado Brasileiro e da Reforma Administrativa, que visa alterar disposições sobre servidores, empregados públicos e organização 
administrativa. “O objetivo da reforma é transformar o Estado Brasileiro em Estado mínimo e coadjuvante na administração pública”.

Precedentes judiciais e novas plataformas processuais são 
temas de painel da X Conferência Estadual da Advocacia

Painel sobre reformas e futuro do Estado Brasileiro encerra 
segundo dia da X Conferência Estadual da Advocacia

https://www.youtube.com/watch?v=TROYq6Ja-P4
https://www.youtube.com/watch?v=TROYq6Ja-P4
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O último dia da X Conferência Estadual da Advocacia Sergipana foi de  abordagens sobre advocacia digital, ética e informação. Os temas foram assuntos do painel 
04. O presidente estadual da OAB, Inácio Krauss, participou da abertura do evento e afirmou, em mensagem de boas-vindas no terceiro dia do evento, que os temas 
ganham centralidade não só na Conferência, mas sobretudo dentro da própria Ordem, sendo um compromisso da gestão o debate sobre a era digital na advocacia. 
“São assuntos frequentemente debatidos em nossa Seccional”.

As painelistas convidadas foram Ana Holtz, advogada, designer e especialista em contratos, compliance e gestão de risco; Greice Stocker, conselheira Federal pela 
OAB/RS e relatora do provimento do CFOAB que regulamenta a publicidade e informação da advocacia; e Amanda Magalhães, presidente da Comissão OAB Jovem e 
integrante da “OAB Mulher”, da OAB/RJ.

No dia 27, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Escola Superior de Advocacia (ESA) fechou a programação de palestras do último 
dia da X Conferência Estadual da Advocacia Sergipana com a discussão do 5º Painel sobre o tema “Advocacia, Igualdade e Inclusão: Questões Globais para um novo 
Tempo”.

Três palestrantes abordaram a temática do painel, que teve como mediadora a presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB/SE, Monalisa Dijean; a 
conselheira federal da OAB/BA e presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), Silvia 
Cerqueira; a advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB/PR, membro e consultora da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Mariana Lopes; e 
o advogado, ex-ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do CFOAB, Joelson Dias.

O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, fez questão de salientar que o tema do último painel é uma das marcas da atual gestão da Seccional. “Esse painel marca 
o nosso propósito de gestão que é a inclusão. As conquistas obtidas no Conselho Federal, como a paridade de gênero, que aqui nós já praticávamos há duas gestões; a 
conquista também dos 30% das cotas raciais, a redução da cláusula de barreira para a jovem advocacia “, salientou.

X Conferência Estadual da OAB/SE promove abordagens sobre 
advocacia digital, ética e informação

Último painel da X Conferência Estadual da Advocacia 
Sergipana debate a igualdade e a inclusão

https://www.youtube.com/watch?v=Rc4eXK3Eso4&ab_channel=OAB%2FSE
https://www.youtube.com/watch?v=Rc4eXK3Eso4 
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No dia 30, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), participou de uma palestra virtual promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe 
(TJSE) sobre prevenção do assédio moral e sexual. O presidente da Comissão de Direitos Sociais e Segurança no Trabalho, Clodoaldo Andrade Junior, representou a 
Ordem no evento.

A palestra, que teve como tema ‘Assédio é imoral’, foi ministrada pelo procurador do Trabalho da 20ª Região (TRT20), Ricardo José das Mercês Carneiro, tendo como 
mediadora a psicóloga do Centro Médico do TJSE, Carina Andrade.

De acordo com o presidente da Comissão de Direitos Sociais e Segurança no Trabalho, Clodoaldo Andrade Junior, o Tribunal de Justiça de Sergipe, na gestão do 
desembargador Edson Ulisses, tem se mostrado muito sensível a um problema que tem crescido nas relações de trabalho, o assédio e a discriminação.

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE) participou da reunião do Comitê de Retomada do Serviço Público Pós-Crise do Tribunal Regional do 
Trabalho da 20ª Região (TRT20). A secretária-geral adjunta da Seccional, Andrea Leite, representou a Ordem no evento. Segundo ela, na reunião ficou decidida a 
manutenção da Etapa 2 do Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais do Tribunal.

A reunião foi aberta pelo desembargador-presidente do TRT20, Fabio Túlio Correia Ribeiro. Na oportunidade, ele observou que o Ato Conjunto TST.GP.GVP.CGJT Nº 
217, de 23/8/2021, prevê que, nos órgãos superiores, a implementação da etapa intermediária 1 de retorno ao regime presencial, ocorrerá a partir de 1º de outubro de 2021.

O presidente do Tribunal, propondo um equilíbrio racional, já que nenhum órgão de cúpula irá voltar às atividades presenciais em setembro, considerou que não 
seria conveniente para o TRT20 deliberar para um passo seguinte, devendo manter-se na Etapa 2 do Plano de Retomada.

OAB/SE participa de palestra promovida pelo TJSE sobre 
prevenção do assédio moral e sexual

TRT20 decide manter Etapa 2 do Plano de Retomada Gradual das 
Atividades Presenciais

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/30/oab-se-participa-de-palestra-promovida-pelo-tjse-sobre-prevencao-do-assedio-moral-e-sexual/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/30/trt20-decide-manter-etapa-2-do-plano-de-retomada-gradual-das-atividades-presenciais/
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A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, promoveu na sede da Seccional, a cerimônia de aposição de fotos na galeria de ex-presidentes do Tribunal de Ética 
e Disciplina da entidade. Na solenidade, o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, enalteceu a atuação combativa dos advogados que contribuíram para as lutas travadas 
pela instituição.

“O Tribunal de Ética e Disciplina é o órgão que tem a finalidade de colaborar para a dignidade e a credibilidade da advocacia, atividade essencial à administração 
da justiça. A criação dessa galeria visa enaltecer e eternizar a determinação de dirigentes que, ao longo dos anos, contribuíram para ajudar a Seccional nas grandes 
lutas travadas pela entidade”, disse Inácio.

No dia 27 de agosto, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, recepcionou doze novos advogados, advogadas e estagiários do Estado em mais uma 
solenidade de compromisso promovida na Casa da Cidadania – a sede da Seccional.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, e contou com a presença da vice-presidente da entidade, Ana Lúcia Aguiar, e do diretor-
tesoureiro da Seccional, David Garcez. Em seu discurso, Inácio enalteceu a indispensabilidade da profissão.

Proferindo mensagem de boas-vindas aos jovens profissionais, o dirigente da entidade máxima da advocacia em Sergipe também relembrou o papel da OAB na 
efetivação da Constituição Federal e da cidadania, e na defesa dos interesses da classe e da sociedade.

OAB/SE realiza cerimônia de aposição de fotos na galeria de 
ex-presidentes do Tribunal de Ética e Disciplina

Em solenidade de compromisso, OAB/SE celebra e recepciona 
novos advogados e advogadas

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/30/oab-se-realiza-cerimonia-de-aposicao-de-fotos-na-galeria-de-ex-presidentes-do-tribunal-de-etica-e-disciplina/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OABSergipe&set=a.4389912387756245
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A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, promoveu nesta segunda-feira, 30, o desagravo público à Comissão de Direitos Humanos da Seccional, na pessoa 
de seu presidente, José Robson Santos Barros e ao advogado da ocupação Alberto Dantas de Souza que foram impedidos de ingressar em um ato de reintegração de 
posse com o propósito de intervir na negociação para o cumprimento da ordem judicial de forma pacífica.

O fato aconteceu em maio deste ano e foi relativo à Ocupação João Mulungu, que se localizava em um prédio na Avenida Ivo do Prado, no Centro de Aracaju. 
A situação já estava sendo observada pela Comissão desde dezembro de 2020. À época, o Movimento de Luta nos Bairros (MLB) solicitou por ofício que a CDH 
acompanhasse o processo de reintegração do local.

Em reunião ordinária, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), aprovou a Minuta de Projeto de Lei sobre acesso de advogados 
a processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual e Municipal. A proposta teve como requerente a Comissão de Assuntos Legislativos e 
Comissão de Defesa das Prerrogativas da instituição.

De acordo com o relator, conselheiro Seccional Arício da Silva Andrade Filho, a proposta objetiva garantir o pleno acesso de advogados e advogadas, quando no 
exercício da função, de forma imediata, a autos de processos administrativos de qualquer natureza, estejam estes em andamento ou já concluídos, podendo tomar 
apontamentos.

Em defesa da cidadania e da advocacia, OAB/SE desagrava 
Comissão de Direitos Humanos e advogado do MLB

Conselho Seccional aprova Minuta de PL sobre acesso 
de advogados a processos administrativos no âmbito da 
administração pública estadual e municipal

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/31/em-defesa-da-cidadania-e-da-advocacia-oab-se-desagrava-comissao-de-direitos-humanos-e-advogado-do-mlb/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/31/conselho-seccional-aprova-minuta-de-pl-sobre-acesso-de-advogados-a-processos-administrativos-no-ambito-da-administracao-publica-estadual-e-municipal/
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Na segunda-feira, 30, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, decidiu recomendar ao Conselho Federal da OAB o ajuizamento de Ação Declaratória de 
Constitucionalidade (ADC) em relação ao Tema 984 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça que definiu a “obrigatoriedade ou não de serem observados, em feitos 
criminais, os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB a título de verba advocatícia devida a advogados dativos”.

A matéria sobre o assunto contou com a relatoria do conselheiro seccional e presidente da Comissão de Combate ao Aviltamento de Honorários Advocatícios da 
OAB/SE, Cândido Dortas de Araújo. Segundo ele, a justificativa do STJ para a proposição do Tema 984 sedimentava-se, “pela necessidade de critérios mais isonômicos 
de fixação dos honorários e menos onerosos aos cofres públicos”.

Em defesa da garantia do acesso à justiça a todos os cidadãos, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, deliberou na segunda-feira, 30, durante 
reunião ordinária, pelo encaminhamento de pedido de providências junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado e junto ao Conselho Nacional de Justiça para 
apuração de atos praticados por magistrado que obstam o acesso à justiça.

Segundo a relatora da matéria, Isabelle Santiago Almeida, conselheira seccional da OAB/SE, de acordo com o relato de diversos advogados e advogadas, o 
juiz profere, sistematicamente, despachos determinando a juntada aos autos de comprovação de tentativa de solução administrativa das demandas, sob pena de 
indeferimento da inicial.

OAB/SE recomendará ao CFOAB ajuizamento de ADC sobre 
tabela de honorários das Seccionais da OAB

Em defesa do acesso à justiça, Seccional solicitará pedido de 
providências para apuração de atos de magistrado

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/31/oab-se-recomendara-ao-cfoab-ajuizamento-de-adc-sobre-tabela-de-honorarios-das-seccionais-da-oab/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/08/31/em-defesa-do-acesso-a-justica-seccional-abrira-processo-administrativo-para-apurar-infracao-disciplinar-de-magistrado/
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