


FA L E  C O N O S C O

CLIQUE NO SÍMBOLO EM
CADA MATÉRIA PARA LER
NA ÍNTEGRA

Presidência:

(79) 98172-9506 | presidente@oabsergipe.org.br

Secretaria-Geral/Protocolo:

(79) 98103-7046 | secretaria.geral@oabsergipe.org.br

Tesouraria:

(79) 98172-8153 | tesouraria@oabsergipe.org.br

Cartório e TED:

(79) 99112-4243 | cartorio@oabsergipe.org.br

Jurídico:

(79) 99938-3667 | juridico@oabsergipe.org.br

Prerrogativas:

(79) 99981-8181 | (79) 99985-1440 | (79) 99977-4764

Direitos Humanos:

(79) 99987-9066

CAA/SE:

(79) 99932-4946/4945 |convenios@caase.com.br

gerencia@caase.com.br | assistencial@caase.

com.br

ESA:

(79) 98172-8994 | esa@oabsergipe.org.br

Assessoria de Comunicação:

(79) 99961-1323 | ascom@oabsergipe.org.br

     Considerando a pandemia da Covid-19 
no Estado, continuamos adotando as 
medidas de biossegurança. Informamos 
que já estamos realizando o atendimento 
à advocacia de forma presencial e alguns 
eventos de forma mista (presencial e 
por meio de videoconferência). Confira 
a seguir como entrar em contato com os 
nossos setores.
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Desde o dia 1º de outubro, a fachada do prédio onde funciona a sede da OAB Sergipe esteve iluminada de rosa. A iniciativa ocorreu 
em apoio a campanha do Outubro Rosa, que tem os objetivos de compartilhar informações e promover conscientização sobre o câncer 
de mama.

De acordo com o presidente da Seccional, Inácio Krauss, o movimento Outubro Rosa é apoiado pela Secional há alguns anos. 
Segundo ele, essa ação é muito importante por simbolizar o combate ao câncer de mama e incentivar a adesão da população e das 
entidades no apoio à prevenção de tão grave enfermidade.

A presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde, Clarissa Marques Santos França, afirmou que o Outubro Rosa visa chamar 
a atenção para o problema da quantidade crescente de câncer de mama que acomete a população brasileira, situação que decorre de 
diversos fatores. “Chamo atenção para a péssima qualidade de vida da população e a falta de acesso aos cuidados básicos de prevenção, 
diagnóstico rápido e tratamento eficaz”, salientou.

O médico ginecologista, Kelso Passos, parabeniza a Ordem por se envolver mais um ano na campanha e alertar a sociedade para a 
doença na luta contra o câncer de mama. “A OAB/SE iluminando o Palácio da Cidadania, um prédio histórico, tombado pelo patrimônio 
cultural, localizado em uma das avenidas mais importantes da capital sergipana presta um grande serviço à sociedade por trazer uma 
leitura visual, compreendida em qualquer lugar no mundo, de apoio a esta causa de conscientização da doença que mais causa morte 
entre as mulheres”.

Dentre as diversas ações de acolhimento institucional promovidas pela Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, está a 
realização do Curso de Ingresso à Advocacia. A iniciativa visa oferecer o apoio necessário aos bacharéis que prestam compromisso na 
OAB/SE.

Promovida nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, a qualificação abordou temas como a oratória e a sustentação oral; a 
ética, a publicidade e o marketing jurídico; as prerrogativas da advocacia, o peticionamento eletrônico, as inovações na era digital; entre 
outros.

Nesta edição do evento, a capacitação ocorreu de forma híbrida: virtual e presencialmente. O curso e a jovem advocacia foram 
prestigiados por integrantes da Diretoria da OAB/SE, da Escola Superior de Advocacia e da Caixa de Assistência dos Advogados de 
Sergipe.

Outubro Rosa: OAB ilumina fachada do casarão em apoio a 
campanha de conscientização sobre o câncer de mama

OAB/SE acolhe futuros advogados e advogadas para o 
ingresso no mercado de trabalho
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/10/01/outubro-rosa-oab-ilumina-fachada-do-casarao-em-apoio-a-campanha-de-conscientizacao-sobre-o-cancer-de-mama/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/10/01/oab-se-acolhe-futuros-advogados-e-advogadas-para-o-ingresso-no-mercado-de-trabalho/ 
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No dia 4, pela manhã, a OAB/SE realizou audiência pública para discutir o Plano Diretor de Aracaju. Participaram da audiência, 
representantes da Ordem, vereadores de Aracaju, representantes de diversas entidades como CREA/SE, CAU/SE, IAB, além de 
representantes de Movimentos sociais e da sociedade em geral.

A abertura da audiência pública foi feita pelo presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, que na oportunidade expressou a satisfação da 
Seccional receber a sociedade civil organizada para discutir assunto tão importante quanto é o Plano Diretor de Aracaju.

Segundo Krauss, a Ordem se reuniu com algumas entidades e representantes de mandatos parlamentares, e foi decidido enviar 
um ofício ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, solicitando que a suspensão das discussões para que fossem realizadas várias 
audiências públicas, através da OAB, para que a partir delas possam sair alguns encaminhamentos.

A Semana Mundial dos Animais foi iniciada no dia 4 de outubro com uma palestra online sobre a natureza jurídica dos bichanos. A 
Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, realizou uma programação extensa em alusão ao Dia dos Animais.

Idealizada pela Comissão de Direito Animal da OAB/SE, a palestra foi ministrada pelo deputado federal, Ricardo Izar, autor do 
Projeto de Lei nº 6799/2013, que visa alterar o Código Civil. Atualmente, o conjunto de normas ainda cataloga os animais como bens 
móveis.

O evento foi iniciado pela presidente da Comissão, Danielle Ferreira. Em sua fala, ela ponderou que a proposta do Projeto de Lei é 
de grande importância, tendo em vista que no Código Civil Brasileiro ainda existe a coisificação dos seres para além da espécie humana.

OAB/SE realiza audiência pública para discutir o Plano 
Diretor

Semana Mundial dos Animais é iniciada com palestra sobre a 
natureza jurídica dos animais no Brasil
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/10/05/semana-mundial-dos-animais-e-iniciada-com-palestra-sobre-a-natureza-juridica-dos-animais-no-brasil/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/10/05/oab-se-realiza-audiencia-publica-para-discutir-o-plano-diretor/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/10/05/semana-mundial-dos-animais-e-iniciada-com-palestra-sobre-a-natureza-juridica-dos-animais-no-brasil/ 
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A OAB/SE se fez presente mais uma vez no interior sergipano para recepcionar com boas-vindas os mais novos advogados 
do agreste sergipano. A primeira solenidade presencial depois do alto pico de pandemia no país pôde acontecer presencialmente 
respeitando todos os protocolos de segurança durante a noite do dia 5 na Câmara Municipal de Vereadores de Itabaiana.

A mesa foi composta pelo presidente da OAB/SE, Inácio Krauss; pela vice-presidente da OAB, Ana Lúcia Aguiar; pela secretária-
geral adjunta, Andrea Leite; pelo presidente da Comissão Regional de Itabaiana, Leonardo Barros Chagas; pelo presidente da Câmara 
Municipal de Itabaiana, Marcos Oliveira; e pelo representante do Conselho Estadual da Jovem Advocacia da OAB, Jonathas Lima.

No dia 5, a atuação extrajudicial em matéria tributária foi um assunto debatido por juristas sergipanos em mais uma qualificação 
promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil através do Conselho Estadual da Jovem Advocacia e da Escola Superior de Advocacia.

“Esse é um evento que busca apresentar um nicho de atuação importante. Apesar do impacto para os contribuintes de Sergipe, 
ele é pouco conhecido por maior parte da população”, explicou o presidente do Conselho Estadual da Jovem Advocacia (CEJA), Cadu 
Siqueira.

Para Cadu, a jovem advocacia tem, no evento, a possibilidade de conhecer melhor a instância de atuação em matéria tributária, 
abrindo portas para novas oportunidades. Entre os temas debatidos, as vantagens da atuação extrajudicial, o fisco estadual, iniciativas 
extrajudiciais, etc.

Felipe Mendes, membro da Coordenação de Direito Tributário da ESA Sergipe, foi mediador na qualificação. Em sua avaliação, 
o evento tratou-se de uma excelente oportunidade de dialogar a respeito das vantagens e peculiaridades da atuação extrajudicial em 
matéria tributária.

“Nenhuma autoridade pode violar nossas prerrogativas”, 
afirma o presidente da OAB durante solenidade no Agreste

Atuação extrajudicial em matéria tributária é abordada em 
qualificação realizada pela OAB/SE
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/10/06/nenhuma-autoridade-pode-violar-nossas-prerrogativas-afirma-o-presidente-da-oab-durante-solenidade-no-agreste/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/10/06/atuacao-extrajudicial-em-materia-tributaria-e-abordada-em-qualificacao-realizada-pela-oab-se/ 
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A OAB/SE realizou na noite dessa quarta-feira, 6, a entrega de credenciais aos 15 novos advogados e advogadas da Regional 
Estância. A solenidade de compromisso aconteceu na Câmara de Vereadores de Estância e contou com a participação da Diretoria da 
Seccional.

A mesa solene contou com a presença do presidente da OAB/SE, Inácio Krauss; do presidente da Comissão Regional de Estância, 
Marcos Vinicius Mota Santos Silva; da vice-presidente da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar; da secretária-geral adjunta, Andrea Leite; da 
presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE), Hermosa França; do vereador Kaique Freire; da vice-presidente 
da Comissão Regional de Estância, Renata Palomares; do representante da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Comissão 
Regional de Estância, Aretha Cardoso e do representante do Conselho da Jovem Advocacia, Flávio Guimarães; do representante da 
Comarca de Indiaroba, Eduardo Habib; e da secretária-geral adjunta da Comissão Regional de Estância, Jaqueline da Conceição Campos.

Na abertura da cerimônia o presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, destacou que a Diretoria fez questão de realizar a solenidade 
de entrega presencialmente por se tratar do lugar em que os novos advogados e advogadas nasceram, estudaram e onde os familiares 
poderiam participar.

No dia 29 de setembro, o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) aprovou a Resolução Pleno nº 28/2021, que amplia 
a competência da 4ª Vara da Justiça Federal em Sergipe (JFSE).

De acordo com a Resolução, a 4ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe será ampliada e passa a contar um Juizado Especial Federal 
Adjunto destinado ao processamento e julgamento privativo dos feitos de natureza tributária enquadrados na competência prevista no 
Art. 3º da Lei 10.259/2001, que dispõe dobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal.

Além disso, o ato normativo também determina que as alterações promovidas na 4ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe não 
importarão em redistribuição dos feitos já em tramitação na data da publicação da Resolução (1º de outubro de 2021).

Em solenidade presencial, OAB/SE entrega carteiras aos 
novos advogados e advogadas de Estância

Pleno do TRF5 aprova a ampliação da competência da 4ª Vara 
Federal em Sergipe
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/10/07/em-solenidade-presencial-oab-se-entrega-carteiras-aos-novos-advogados-e-advogadas-de-estancia/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/10/07/pleno-do-trf5-aprova-a-ampliacao-da-competencia-da-4a-vara-federal-em-sergipe/ 
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O presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Edilson Pereira Nobre Júnior, por meio do Ato nº 427/2021, torna obrigatória 
a utilização do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe 2.X), incluindo incidentes processuais e ações conexas, no âmbito das 5ª e 7ª 
Varas Federais da Seção Judiciária de Sergipe, para propositura e tramitação das ações que tenham classes de competência dos Juizados 
Especiais Federais. O ato entrou em vigor no dia 15 de outubro.

As solenidades de compromissos de novos advogados e advogadas de Sergipe realizadas no dia 7, em Aracaju, foram marcadas por 
discursos eloquentes, que enalteceram o papel social da advocacia e defenderam a necessidade de salvaguardar o Estado Democrático.

As cerimônias ocorreram de forma presencial em três horários distintos (às 10 horas, às 15 horas e às 19 horas), com transmissão ao 
vivo através do YouTube. Os eventos foram prestigiados por membros do Conselho Seccional, da CAA/SE e da ESA Sergipe.

“Após várias solenidades realizadas de forma virtual, temos a imensa alegria de poder voltar a promover uma cerimônia como 
essa, pensada com carinho para todos vocês. A gente vê essa solenidade como uma das mais importantes”, disse o presidente da OAB/
SE, Inácio Krauss.

TRF5 torna obrigatório uso do sistema PJe 2.X no âmbito das 
5ª e 7ª Varas Federais da Seção Judiciária de Sergipe

Discursos eloquentes em defesa do papel da advocacia 
marcam solenidades de compromisso em Aracaju
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/10/07/trf5-torna-obrigatorio-uso-do-sistema-pje-2-x-no-ambito-das-5a-e-7a-varas-federais-da-secao-judiciaria-de-sergipe/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/10/08/discursos-eloquentes-em-defesa-do-papel-da-advocacia-marcam-solenidades-de-compromisso-em-aracaju/ 
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O presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Edilson Pereira Nobre Júnior, por meio do Ato nº 427/2021, tornou 
obrigatória a utilização do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe 2.X), incluindo incidentes processuais e ações conexas, no âmbito 
das 5ª e 7ª Varas Federais da Seção Judiciária de Sergipe, para propositura e tramitação das ações que tenham classes de competência 
dos Juizados Especiais Federais. O ato entrou em vigor no dia 15 de outubro.

Nos dias 6 e 7, a programação da Semana Mundial dos Animais na OAB Sergipe contou com a realização de dois seminários. O 
primeiro foi promovido para Policiais Militares do Pelotão Ambiental de Aracaju e o segundo para representantes de ONGS de proteção 
animal.

No dia 6, os palestrantes da capacitação foram o médico veterinário, Marcos Ramos, e os membros da Comissão de Direito Animal 
da OAB/SE, Danielle Ferreira (presidente), Daiane Barreto (integrante) e Emanuel Matias (vice-presidente).

No dia 7, no quarto dia da “Semana Mundial dos Animais”, o seminário foi realizado para ativistas da causa animal. As palestrantes 
da ocasião foram a delegada, Georlize Oliveira Teles, e a doutoranda em Direito Público e pesquisadora do Direito Animal, Laura Cecília 
Braz.

TRF5 torna obrigatório uso do sistema PJe 2.X no âmbito das 
5ª e 7ª Varas Federais da Seção Judiciária de Sergipe

Semana Mundial dos Animais promove seminários para 
Policiais Militares e representantes de ONGS de proteção 
animal
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/10/11/semana-mundial-dos-animais-promove-seminarios-para-policiais-militares-e-representantes-de-ongs-de-protecao-animal/ 
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No dia 8, a Semana Mundial dos Animais foi concluída na OAB Sergipe com o fomento a um ato de empatia. A Comissão de Direito 
Animal da Seccional promoveu uma campanha de adoção de cães e gatos, com arrecadação de ração e realização de sorteios.

A campanha contou com a parceria do “Instituto Safira” e do “Voluntários Pet Aju”, duas ONGs que apoiam a causa, e abrigam e 
resgatam animais abandonados e vítimas de maus-tratos. Durante a ação, gatos e cães castrados estiveram disponíveis para fazer parte 
de um lar.

A primeira adoção do dia foi bastante festejada e partiu de um prestador de serviços da OAB. Marcos Fiel, vigilante na entidade, 
adotou uma cadela filhote. “Já tenho um outro cachorro. Sempre gostei muito de cães e quando olhei essa filhotinha foi amor à primeira 
vista”.

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, realizou virtualmente em dois dias distintos (6 e 13 de outubro) o III Fórum da Pessoa 
Idosa. Estiveram entre os temas debatidos os impactos e desafios do envelhecimento populacional e a saúde mental e autonomia na 
terceira idade.

O envelhecimento populacional é uma realidade no país e traz a necessidade de investimentos econômicos, sociais e políticos para 
amparo à população idosa. Os impactos e desafios do fenômeno foram abordados, no dia 6 de outubro, no III Fórum da Pessoa Idosa.

Idealizado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Sergipe, o III Fórum contou com as palestras de Raphael 
Castelo Branco e Deborah Cartagenes, que são, respectivamente, membro e presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa 
Idosa.

O evento foi pensado também pela Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe, através de sua Comissão Sênior. Segundo 
a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB/SE, Lenieverson Santana, trata-se de um espaço de suma 
importância.

Semana Mundial dos Animais é encerrada na OAB/SE com 
campanha de adoção de cães e gatos

Envelhecimento populacional e saúde mental são 
discutidos no III Fórum da Pessoa Idosa
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A OAB Sergipe promoveu no dia 14, em parceria com várias outras instituições, um debate virtual com o intuito de fomentar o 
movimento global “HeForShe”, que busca convidar homens (e pessoas de todos os segmentos sociais) para a união de forças, iniciativas 
e ideias pela efetividade da igualdade de gênero.

O evento é fruto de uma parceria da OAB/SE com a Escola Superior de Advocacia, a Academia Sergipana de Letras Jurídicas, o 
IBDFAM, o SESI, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Associação Sergipana do MP, a Associação dos Defensores Públicos e a Associação dos 
Magistrados de Sergipe

A abertura do debate, idealizado pelo GT Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, da Comissão de Defesa dos Direitos da 
Mulher da OAB/SE, ficou sob a responsabilidade de Ana Lúcia Aguiar, vice-presidente da entidade. “Com muita alegria a Ordem realiza, 
através de uma comissão tão atuante, um evento tão significativo”.

A OAB Sergipe, através da Escola Superior da Advocacia, realizou mais uma capacitação virtual para a advocacia do Estado. 
O assunto da qualificação foi herança digital, que se trata do conjunto de contas, conteúdos e acessos de meios digitais com valor 
financeiro ou não.

Na abertura do evento, a vice-diretora geral da ESA, Silvana Farias, ressaltou a importância de abordar o tema, tendo em vista que 
é uma matéria nova e ainda pouco conhecida. “Esse é um assunto diferente, que, com muita honra, será abordado por alguém de nossa 
Seccional”.

O palestrante, na oportunidade, foi o conselheiro federal da OAB/SE e diretor administrativo do Instituto da Advocacia de Sergipe, 
Vitor Lisboa. Lidiane Barboza, advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões e integrante do IBDFAM foi a debatedora.

Debate da OAB/SE fomenta movimento global de união de 
forças pelo fim da violência de gênero

Herança digital é tema de curso promovido pela ESA
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No dia 21 de junho desse ano, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe, protocolou junto ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) Procedimento de Controle Administrativo (PCA) contra as Portarias de n. 001/2021, de 16.02.2021, da 2ª Vara Cível e Criminal 
da Comarca de Propriá/SE, e 001/2021, de 18.04.2021, da Comarca de Capela/SE, que dispõem sobre o cadastro e nomeação de advogados 
dativos e voluntários, em casos de assistência judiciária gratuita, assim como o arbitramento de honorários com recursos públicos.

Após intervenção da Seccional Sergipana, o Conselho Nacional de Justiça julgou parcialmente procedente os pedidos para anular 
o artigo 18 de cada resolução que indicam o recurso administrativo como meio de impugnação de ato judicial. No entendimento do 
Conselho Seccional o exposto no artigo 18 configurava supressão dos recursos judiciais para reclamo dos valores que os dativos não 
achassem adequados.

A OAB Sergipe divulga a Portaria Nº 378/2021, que comunica o licenciamento do presidente da entidade, Inácio Krauss, no período 
de 18 de outubro a 17 de novembro, do referido cargo. A vice-presidente da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar, estará no exercício da Presidência. 
A portaria entrou em vigor na data de publicação e foram revogadas disposições em contrário.

CNJ anula artigo de editais para dativos em Capela e Propriá

OAB/SE comunica licenciamento do presidente da Seccional
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A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, recebeu o registro de duas chapas para o pleito eleitoral da Seccional. As eleições 
elegerão os dirigentes da CAA/SE e dos Conselhos Federal e Seccional da OAB para o triênio 2022/2024. As regras para a realização do 
pleito foram definidas Resolução N° 10/2021 e no Edital Nº 03/2021, ambos disponíveis no Diário Eletrônico da OAB/SE.

As chapas contam com 33 Conselheiros Seccionais titulares e 33 suplentes, sendo que dos primeiros, 5 Diretores; 3 Conselheiros 
Federais titulares e 3 suplentes; 5 Diretores e 5 membros suplentes, da Caixa de Assistência dos Advogados.

A Chapa 1 é encabeçada por Inácio Krauss, na Presidência da OAB, e Ana Lúcia Aguiar, na vice-presidência da Ordem. A Chapa 2 
conta com Danniel Costa, como presidente da entidade, e Letícia Mothé, como vice-presidente da instituição.

Desde o dia 25 de outubro, está sendo exigida a comprovação de vacinação para o ingresso de servidores, magistrados, terceirizados, 
estagiários, prestadores de serviço, integrantes dos demais órgãos do sistema de Justiça e jurisdicionados nos fóruns e demais prédios 
e espaços do Poder Judiciário sergipano.

A decisão tem como base a Portaria Normativa Nº 73/2021, que dispõe sobre os reflexos do Plano Nacional de Imunização, 
estabelecendo as regras e procedimentos a serem adotados pelos usuários internos e externos para o ingresso e permanência nos 
fóruns e demais prédios e espaços do Poder Judiciário do Estado de Sergipe; em face das consequências da calamidade pública derivada 
da pandemia do SARS-CoV-02 (Covid-19).

Assinada pelos desembargadores Edson Ulisses de Melo, presidente do Poder Judiciário de Sergipe; Diógenes Barreto, corregedor-
geral; e Osório de Araújo Ramos Filho, diretor da Escola Judicial do Estado de Sergipe (EJUSE); a Portaria conjunta determina que o 
ingresso de usuários internos e externos nos fóruns e demais prédios e espaços do Poder Judiciário do Estado de Sergipe somente será 
permitido mediante a exibição de comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Eleições OAB/SE: duas chapas são registradas na Seccional

TJSE informa que vai exigir comprovação de vacinação para 
acesso a fóruns e unidades administrativas
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No dia 18 de outubro, a OAB Sergipe, esteve representada pela secretária-geral adjunta, Andrea Leite de Souza, na correição 
ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. O procedimento, realizado a cada biênio em todos os 24 TRTs do país, tem o 
propósito de avaliar a atuação dos Tribunais do Trabalho na prestação jurisdicional à sociedade.

Na oportunidade, Andrea relatou as medidas que o TRT20 está implementando no período de pandemia, enaltecendo o trabalho 
dos servidores e magistrados que têm buscado garantir a prestação jurisdicional. A correição foi promovida de forma virtual e contou 
com a presença ainda do corregedor-geral do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloysio Correia da Veiga.

O corregedor destacou a atuação da Justiça do Trabalho desde o início da pandemia. “Todos os tribunais regionais nesse período 
tiveram, naturalmente, a sensibilidade de entender o momento e provocar a continuidade da prestação jurisdicional. E isso se deu por 
meio das audiências e das sessões telepresenciais”, disse o ministro Aloysio Correia da Veiga.

Chegar às quartas de final da V edição do Campeonato da Associação Liga de Futebol dos Advogados e Advogadas do Brasil 
(ALIFA), evento realizado de 6 a 12 de outubro em Curitiba (PR), foi uma campanha bastante expressiva da Seleção Sergipana feita a base 
de companheirismo, amor a camisa e dedicação dos atletas e profissionais envolvidos.

O diretor da CAASE, David Guimarães, que também integra a seleção, explicou que “diante do cenário atual de pandemia e retorno 
gradual das práticas esportivas, bem como, pelo curto período de preparação, é possível afirmar que as seleções de futebol de Sergipe 
(Livre e Supermaster) tiveram participações exemplares”.

No campeonato, a categoria Livre passou da fase de grupos, sem sofrer derrota e sem tomar gol. Nas oitavas de final, ganhou da 
Seleção do Amapá nos pênaltis, depois de um empate no tempo normal por 1 x 1. Nas quartas de final perdeu para a forte seleção do 
Espírito Santo por 2×0, mesmo tendo uma excelente atuação. Já a Seleção Supermaster acabou perdendo nas oitavas de final, também 
nos pênaltis, depois de uma verdadeira batalha no tempo normal.

“A sensação é de alegria e gratidão, já que todos se doaram ao máximo e mantiveram o futebol dos advogados de Sergipe entre 
os grandes do Brasil”, afirmou David Guimarães.

OAB/SE participa de correição ordinária no Tribunal 
Regional do Trabalho da 20ª Região

Sergipe fez excelente campanha na ALIFA 2021 em Curitiba
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A OAB/SE deu posse no dia 20 aos novos membros do Núcleo de Mediação e Conciliação de Conflitos (NUMEC). Foram empossados 
uma coordenadora, sete mediadores dativos e dois defensores dativos. A solenidade aconteceu na sala de reuniões da OAB/SE e contou 
com a presença da presidenta em exercício da OAB/SE, Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar e da coordenadora do NUMEC, Katiene Barbosa 
dos Santos.

A presidenta em exercício da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar, disse que houve uma significativa ampliação do NUMEC.  “Hoje temos 
uma grande procura pelo Núcleo de Mediação da nossa instituição, principalmente por parte dos advogados que têm algum conflito 
com os seus clientes. E a chegada desses novos integrantes é muito importante porque são pessoas que vêm para se agregar a um 
trabalho que efetivamente já é um sucesso”, afirmou.

Segundo ela, através do NUMEC, os advogados colocam o seu múnus voluntário para poder servir a classe e a sociedade. “No 
momento em que a gente vive atualmente, com grandes conflitos de ideias, ter o Núcleo de Mediação funcionando para buscar esse 
reequilíbrio entre cliente e advogado é um grande ganho para a advocacia e a sociedade”, enfatizou.

A Comissão da Infância, Adolescência e Juventude em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos da OAB/SE vêm a público 
manifestar-se acerca do triste episódio ocorrido no Bairro Santa Maria no dia 21 de outubro do corrente ano. A interrupção da vida de 
uma criança de seis anos de forma tão brutal é um fato que choca toda a sociedade e nos faz refletir sobre o que estamos fazendo para 
proteger as nossas crianças, e coloca-las a salvo de toda a forma de violência, crueldade e opressão conforme estabelece o artigo 227 da 
Constituição Federal.

Uma violência praticada contra um ser tão indefeso, de forma tão brutal, mostra como a sociedade está doente, ao banalizar os 
direitos fundamentais. Esse e tantos outros crimes dessa natureza devem ser apurados e o agressor responsabilizado dentro dos rigores 
da lei.

Esse é um momento de consternação social, que deve servir como alerta para a magnitude do problema, que se mostra um dos 
problemas mais graves de violência praticadas contra crianças e adolescentes na atualidade. É necessário envolver toda a sociedade 
para em um esforço conjunto atuar no enfrentamento do abuso sexual contra crianças e adolescentes.

OAB/SE empossa novos membros do NUMEC

OAB lamenta violência praticada contra criança no Bairro 
Santa Maria

21

22

Outubro

Outubro

Veja na
íntegra 

Veja na
íntegra 

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/10/21/oab-se-empossa-novos-membros-do-numec/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/10/22/oab-lamenta-violencia-praticada-contra-crianca-no-bairro-santa-maria/


INFORMATIVO ESPECIAL ATUAÇÃO DA oAB/SEOutubro 2021 15

A OAB/SE deu posse no dia 20 aos novos membros do Núcleo de Mediação e Conciliação de Conflitos (NUMEC). Foram empossados 
uma coordenadora, sete mediadores dativos e dois defensores dativos. A solenidade aconteceu na sala de reuniões da OAB/SE e contou 
com a presença da presidenta em exercício da OAB/SE, Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar e da coordenadora do NUMEC, Katiene Barbosa 
dos Santos.

A presidenta em exercício da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar, disse que houve uma significativa ampliação do NUMEC.  “Hoje temos 
uma grande procura pelo Núcleo de Mediação da nossa instituição, principalmente por parte dos advogados que têm algum conflito 
com os seus clientes. E a chegada desses novos integrantes é muito importante porque são pessoas que vêm para se agregar a um 
trabalho que efetivamente já é um sucesso”, afirmou.

Segundo ela, através do NUMEC, os advogados colocam o seu múnus voluntário para poder servir a classe e a sociedade. “No 
momento em que a gente vive atualmente, com grandes conflitos de ideias, ter o Núcleo de Mediação funcionando para buscar esse 
reequilíbrio entre cliente e advogado é um grande ganho para a advocacia e a sociedade”, enfatizou.

Em alusão ao dia da Reforma Protestante, comemorado em 31 de outubro, foi realizada na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) no 
dia 22 uma Sessão Especial. A solenidade foi de iniciativa da vereadora, Emília Corrêa, e contou com a participação da secretária-geral 
adjunta da OAB Sergipe, Andrea Leite, e do vice-presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, Douglas Costa.

Na abertura do evento, Emília Corrêa fez uma breve retrospectiva histórica sobre a Reforma, explicando que foi um movimento 
que teve início em 31 de outubro de 1517, na Alemanha, quando o monge, Martinho Lutero, protestou contra doutrinas e práticas da igreja 
dominante. Lutero conclamou o povo a repensar a maneira como o cristianismo era interpretado.

Em sua fala, o vice-presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB/SE afirmou ser uma honra participar, mais um ano, 
da celebração. “Que esse convite de participação ativa inspire outros parlamentares, não apenas em dias festivos, mas também para as 
grandes discussões que essa casa propõe, pois, certamente a sociedade, de maneira geral, ganha”, avaliou.

IV Seminário Relações de Gênero, Religiões e Direitos Humanos 
debate a diversidade de gêneros, seus enfrentamentos no 
âmbito de sua fé e garantias fundamentais

OAB participa de sessão especial na CMA em comemoração aos 
504 anos da Reforma Protestante
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No dia 22 pela manhã, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), participou da solenidade de inauguração do 
Presídio Semiaberto de Areia Branca. Na oportunidade, estiveram representando a Ordem a presidenta em exercício, Ana Lúcia Dantas 
Souza Aguiar, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos, José Robson Santos de Barros.

De acordo com a presidenta em exercício da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar, a inauguração do Presídio Semiaberto de Areia Branca 
representa um grande marco na ressocialização dos apenados do regime semiaberto. Segundo ela, desde 2005 o Estado de Sergipe 
estava sem o regime semiaberto.

Conforme Ana Lúcia, essa obra entregue pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de 
Defesa do Consumidor (SEJUC) é fruto de um grande reclame da sociedade sergipana. Segundo ela, a Ordem dos Advogados do Brasil 
acompanhou e atuou elaborando relatório desde o início até a inauguração por meio da Comissão de Direitos Humanos.

A OAB/SE juntamente com a Comissão de Assuntos Legislativos e de Estudos Constitucionais da Seccional, encaminhou ofício 
ao presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE), deputado Luciano Bispo de Lima, solicitando reunião para tratar sobre o 
Projeto de Lei a respeito de reajuste de custas judiciais no âmbito do Poder Judiciário estadual.

No ofício, a OAB afirma que por se tratar de assunto intimamente relacionado à advocacia e que pode afetar todos os cidadãos 
jurisdicionados do Poder Judiciário local, a Ordem quer na reunião com a ALESE, oportunamente conhecer e dialogar sobre o referido 
Projeto de Lei.

Vale salientar que na última quinta-feira, 21 de outubro, a OAB/SE teve conhecimento do encontro entre o presidente do Tribunal 
de Justiça de Sergipe (TJSE), o presidente da ALESE, Luciano Bispo, e o líder do governo, deputado Zezinho Sobral.

OAB/SE participa da inauguração do Presídio Semiaberto de Areia 
Branca

OAB/SE solicita reunião com a ALESE para tratar sobre o PL de 
reajuste das custas judiciais enviado pelo TJSE
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No dia 25, a OAB Sergipe participou da primeira reunião da Comissão de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa do Poder Judiciário. 
Realizado virtualmente, o primeiro encontro teve o objetivo de discutir ações de aperfeiçoamento de serviços relacionados aos idosos.

Representou a OAB/SE na ocasião, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Lenieverson Santana, que 
é uma das integrantes da Comissão do Tribunal de Justiça. “É uma alegria para a OAB agregar essa Comissão. Os idosos merecem 
qualidade de vida”.

“A OAB recebe muitas denúncias de violação dos direitos dos idosos, que são encaminhadas para as delegacias especializadas. 
Agora, com essa Comissão, temos outro avanço. Poderemos acompanhar como essas denúncias estão sendo tratadas dentro do Poder 
Judiciário”, disse.

Os colaboradores da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe estiveram novamente no Centro de Hemoterapia 
(Hemose) para mais uma doação de sangue. A ação “Colaborador Sangue Bom”, idealizada pela Comissão de Direitos Humanos da 
Ordem é uma campanha de solidariedade em defesa da vida.

A analista dos Recursos Humanos da Seccional, Yáskara Neves, informa que a doação por parte dos colaboradores é espontânea e 
que é regular e tem por objetivo sensibilizar a sociedade para a doação continua de sangue.

“A doação de sangue é um gesto de valorização a vida e ao próximo. Nesse sentido, desde do lançamento da campanha “Colaborador 
Sangue Bom” no mês de maio a doação por parte dos colaboradores é realizada de forma continuada, visando a conscientização do ato 
de cidadania e gesto de solidariedade”, enfatizou Yáskara.

OAB/SE participa de primeira reunião da Comissão de Defesa e 
Proteção da Pessoa Idosa do Judiciário

Campanha “Colaborador Sangue Bom” continua no mês de 
outubro
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A OAB/SE conquistou importante vitória para os advogados Alan da Fonseca Sá Barreto de Freitas, Lívia Bezerra Oliveira de 
Santana, Luciana Brito Nunes Falero e Ricardo Mesquita Barbosa, procuradores da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), em mandado 
de segurança que questionava a carga horária de trabalho a qual eles vinham sendo submetidos, superior às 4 horas preconizadas pelo 
Estatuto dos Advogados do Brasil, Lei n.º 8.906/94.

De acordo com a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20), em julgamento realizado em sessão telepresencial 
no dia 21 de outubro, presidida pelo desembargador Fabio Túlio Ribeiro e com a participação do procurador do Ministério Público do 
Trabalho da 20ª Região (MPT), Raymundo Lima Ribeiro Júnior, dos desembargadores José Augusto do Nascimento, relator; Maria das 
Graças Monteiro Melo, Jorge Antônio Andrade Cardoso; e do procurador-geral da OAB, o advogado Luciano Luis Almeida, que na 
oportunidade apresentou a sustentação oral; foi reconhecido o recurso interposto pela OAB, rejeitando a preliminar de ilegitimidade 
ativa suscitada em contrarrazões pela recorrida.

O Conselho Pleno da OAB/SE aprovou, por unanimidade, no dia 25 de outubro a proposta de Projeto de Lei de Benefício Tributário 
para a Jovem Advocacia. O processo administrativo teve como relator o conselheiro e presidente da Comissão de Assuntos Legislativos, 
Arício da Silva Andrade Filho.

A iniciativa foi aprovada na reunião ordinária do Conselho Seccional da OAB, que foi conduzida pela presidenta em exercício, Ana 
Lúcia Dantas Souza Aguiar. Na oportunidade, Ana Lúcia destacou os benefícios que a proposta da Comissão de Assuntos Legislativos 
traz para a jovem advocacia e parabenizou ao conselheiro Arício Andrade pela relatoria.

O conselheiro seccional, Arício Andrade, salientou em sua relatoria que a proposta de Projeto de Lei de Benefício Tributário para 
a Jovem Advocacia tem o objetivo de trazer efetivamente melhorias para o advogado iniciante e também para aquele com a inscrição 
suplementar na Seccional, desde que tenha cinco anos na inscrição originária, com a previsão de isenção e de menor Imposto sobre 
Serviço de Qualquer Natureza (ISS) de forma gradativa. Além disso, também abrange o advogado autônomo ou os que estão cadastrados 
como sociedade unipessoal.

Vitória da Advocacia: OAB garante cumprimento da carga 
horária dos advogados da FHS

Conselho Pleno da OAB/SE aprova proposta de Projeto de Lei de 
Benefício Tributário para a Jovem Advocacia
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No dia 27, pela manhã, a Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE) se reuniu com o presidente da 
Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE), deputado Luciano Bispo de Lima, para tratar sobre o Projeto de Lei que diz respeito ao 
reajuste e adequações de custas judiciais no âmbito do Poder Judiciário Estadual. Durante o encontro ficou acertado que o projeto será 
melhor discutido e somente depois será colocado em pauta. Até lá, a OAB poderá, de posse do projeto, analisar e discutir sugestões.

Representando a OAB/SE, estavam presentes a presidenta em exercício, Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar, a secretária-geral adjunta, 
Andrea Leite de Souza, e o diretor-tesoureiro, David Dias Garcez de Castro Dória. Também participaram o presidente da Comissão de 
Direito de Trânsito e Mobilidade Urbana, Filipe de Faria Barbosa; e o secretário-geral de Assuntos Legislativos e subsecretário-geral da 
Mesa Diretora da ALESE, Igor Albuquerque.

O dia 26 foi de muita emoção e alegria para os 22 jovens advogados e advogadas e familiares que participaram da solenidade 
de compromisso no Plenário da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE). O evento foi transmitido pelo Instagram da 
Seccional.

A cerimônia foi conduzida pela presidenta em exercício da Ordem, Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar, e também contou com a 
participação da vice-diretora da Escola Superior de Advocacia (ESA), Silvana Farias; a vice-presidente da Comissão de Apoio à Advocacia 
Dativa e integrante do Conselho Estadual da Jovem Advocacia, Taise de Jesus Andrade; e o conselheiro seccional e coordenador de 
Interiorização da ESA, Max Dória.

OAB/SE consegue adiar a tramitação do Projeto de Lei de 
reajuste de custas judiciais

OAB/SE realiza entrega de carteiras a 22 novos advogados e 
advogadas
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Um aditivo para o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a OAB Sergipe e o INSS incluiu ao catálogo de serviços o envio de 
documentos para Auxílio-Doença Rural e os Benefícios Assistenciais ao Idoso, ao Trabalhador Portuário Avulso, à Pessoa com Deficiência 
e à Pessoa com Deficiência – Microcefalia. Os serviços já estão disponíveis aos usuários do acordo.

O ACT tem o objetivo de viabilizar a operacionalização de serviços do INSS e requerimentos de benefícios, tais como: aposentadorias, 
pensões, auxílios, certidão de tempo de contribuição, pecúlio, recurso, revisão, cópia de processos, benefício de prestação continuada, 
atualizações cadastrais e de benefícios por incapacidade requeridos por advogados inscritos na OAB/SE.

A OAB Sergipe obteve liminar na Justiça Federal para que a empresa “Líder Recursos” suspenda, no prazo de 24 horas, a divulgação 
de suas atividades empresariais em qualquer material de mídia televisiva, falada ou impressa, por meio eletrônico ou qualquer similar.

Segundo os autos da ação, a empresa “Líder Recursos” estava exercendo atividades privativas da advocacia e fazendo publicidade 
delas por meio de redes sociais, com o fim de angariar clientes, em clara infringência à legislação que rege a categoria.

A decisão da juíza federal, Telma Maria Machado, prevê ainda a suspensão, no prazo de 24 horas, as atividades no Estado, tendo 
em vista que não há regularidade no exercício das atividades; e fixou multa diária no valor de 2 mil reais em caso de descumprimento.

A deliberação atende aos pedidos feitos na Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pela OAB/SE. O fato havia sido discutido no Conselho 
Seccional da OAB desde agosto de 2019, quando iniciou-se a adoção de medidas pela Ordem. Vale salientar que são privativas à advocacia 
as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

Aditivo para acordo de Cooperação Técnica entre OAB/SE e INSS 
inclui benefícios ao catálogo de serviços

OAB/SE obtém liminar na Justiça Federal e barra empresa que 
realiza prestação irregular de serviços jurídicos
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A OAB Sergipe promoveu no dia 26 mais uma edição online da oficina jurídica da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem. 
Desta vez, os temas abordados foram a importância da mediação no divórcio humanizado e as experiências restaurativas nas escolas.

Na abertura da qualificação, a integrante da Comissão e coordenadora da oficina, Fernanda Araújo, citou a honra de promover 
a 29ª edição do evento. “Hoje serão duas palestras importantes, que tratarão da mediação com a louvável presença de dois exímios 
expositores”.

A presidente da Comissão, Patrícia França, ressaltou o propósito da oficina, que tem buscado engrandecer e disseminar o debate 
sobre assuntos relativos aos meios extrajudiciais para resolução de conflitos. “Isso, com certeza, tem fortalecido o sistema de justiça”, 
considerou.

O evento foi realizado através da Escola Superior de Advocacia de Sergipe e contou com a palestra de Conrado Paulino da Rosa, 
advogado, professor e presidente da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB/RS e membro da Diretoria Executiva 
do IBDFAM-RS.

No final da manhã do dia 27, a presidenta em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), Ana Lúcia Dantas 
Souza Aguiar, se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), desembargador Edson Ulisses de Melo, para 
conhecer o Projeto de Reajuste de Custas Judiciais no âmbito do Poder Judiciário Estadual.

De acordo com Ana Lúcia Aguiar, a visita ao Tribunal de Justiça de Sergipe teve como objetivo buscar estreitar o relacionamento e o 
diálogo para que a comunicação sobre este projeto de lei com a advocacia e a sociedade seja feita utilizando-se de recursos institucionais.

“O que nos trouxe aqui foi conhecer o projeto e dialogar como sempre fizemos. A instituição OAB e o Tribunal de Justiça de 
Sergipe têm caminhado lado a lado, interagindo, dialogando e é com o diálogo que a gente constrói coletivamente”, disse.

Além de apresentar o projeto à OAB, o TJ garantiu que o canal de comunicação será aberto entre as entidades para que seja 
construído um projeto que atenda aos anseios da sociedade, da advocacia, dos jurisdicionados e do Tribunal. “A OAB está participando 
disso e irá analisar e propor sugestões para que o PL atenda os anseios das partes envolvidas. A Ordem está buscando exercer seu papel 
institucional em consonância com o princípio do diálogo, procurando sempre o melhor para a classe, a sociedade e as instituições”, 
explicou Ana Lúcia.

Mediação no divórcio e experiências restaurativas são temas 
abordados em debate sobre família e escola

OAB/SE se reúne com o presidente do TJSE para conhecer o 
Projeto de Reajuste de Custas Judiciais
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A OAB Sergipe participou no dia 28 de uma reunião do Comitê de Retomada do Serviço Público Pós-Crise do Tribunal Regional do 
Trabalho da 20ª Região (TRT20). A secretária-geral adjunta da OAB, Andrea Leite de Souza, representou a Seccional no encontro.

Segundo Andrea, ficaram definidas novas medidas para as atividades presenciais. Dentre elas, a possibilidade de ingresso de não 
vacinados no âmbito da Justiça do Trabalho, desde que apresentem teste RT-PCR negativo ou não reagente para Covid-19 válido até 72 
horas.

A partir do dia 8 de novembro, o funcionamento no Tribunal será quase todo presencial. As audiências e sessões de julgamento 
que já estão designadas até janeiro de 2022, por sugestão do presidente do TRT20, poderão ser realizadas na maneira como foram 
definidas.

Essas audiências poderão acontecer na forma presencial se todas as partes concordarem. As audiências marcadas a partir de 
janeiro de 2022 deverão ser designadas sob a modalidade presencial, não podendo mais serem marcadas de outras formas.

A OAB/SE, representada pelo presidente da Comissão de Direito Condominial, Saulo Álvares Carvalho, participou, entre os dias 26 
a 28, do 1º Congresso Nacional de Direito Condominial. Promovido pelo Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), 
por meio da Comissão Especial de Direito Condominial, o evento está foi transmitido de forma virtual.

O presidente da Comissão de Direito Condominial, Saulo Álvares Carvalho, participou como debatedor do painel que abordou o 
tema “A Atuação das Administradoras e das Garantidoras no Âmbito do Condomínio, o Papel do Advogado”, ocorrido no dia 26. Além 
dele, também participaram do painel como mediador o vice-presidente da Comissão Especial de Direito Condominial do CFOAB, Benício 
Zinato; e como debatedor o presidente da Comissão Condominial da Associação Brasileira de Advogados (ABA), Anderson Fernando 
Rodrigues Machado.

Em sua participação, Saulo Álvares destacou que quando se trata dos serviços jurídicos voltados para Administradoras e 
Garantidoras há uma oferta de assessoria jurídica oferecida por essas empresas, o que em seu entender ofende de certa forma o Estatuto 
da Advocacia e é um ponto que precisa ser revisto. “A minha fala foi em defesa da advocacia, da questão de que essas empresas podem 
ter as suas equipes jurídicas internas, mas a contratação das assessorias deve ser feita diretamente pelo condomínio”, ressaltou.

TRT20 delibera sobre medidas para realização das atividades 
presenciais na Corte

OAB/SE participa de 1º Congresso Nacional de Direito 
Condominial
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Na OAB Sergipe, o fomento a abordagens interdisciplinares é frequente. No dia 26, um espaço de discussões virtual, idealizado 
pela Comissão de Direitos LGBTQIA+ da Seccional, abordou os principais temas relativos ao dever constitucional de garantir os direitos 
à população intersexo.

Com a mediação de Môni Porto, presidente da Comissão, palestraram no evento Thaís Emília, psicanalista; Walter Mastelaro, 
advogado; Paulo Iotti, membro da Comissão de Diversidade Sexual da OAB/SP; e Joel Pires, diretor na área de Direito de Saúde das 
Pessoas Intersexo.

O evento foi promovido em alusão ao Dia Internacional da Visibilidade Intersexo, celebrado no dia 26 de outubro. O termo 
“intersexo” é utilizado para descrever variações naturais do corpo que não se encaixam nas noções binárias biológicas de endossexos: 
masculinos e femininos.

A OAB/SE informa que a lista de votantes das regionais já está disponível no site da instituição. De acordo com o presidente da 
Comissão Eleitoral, Jefferson Feitoza, aqueles que não puderem comparecer no dia da votação poderão fazer a justificativa da ausência 
também através do site institucional da Seccional a partir da data da eleição e em até 30 dias.

O presidente da Comissão Eleitoral disse que para fazer a justificativa é necessário enviar o comprovante de justificativa da 
ausência através do link Eleições localizado na página da OAB.

Webnário interdisciplinar aborda dever constitucional de 
garantir os direitos à pessoa intersexo

Eleições OAB 2021: Lista de votantes já está disponível no site
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