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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.

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/02/01/presidente-da-oab-recebe-visita-de-representante-do-conselho-nacional-de-politica-criminal-e-penitenciaria/
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Mais uma cartilha de orientação à advocacia e à sociedade é lançada pela Comissão de Direito Condominial da Ordem dos Advogados 
do Brasil, em Sergipe. Dessa vez, o informativo abarca temas atuais no dia a dia condominial diante de um contexto epidemiológico mais 
controlado.

“A Comissão lançou uma cartilha com orientações pra comunidade condominial relacionadas à 2ª onda de contágios. Agora, diante 
de um contexto sanitário e epidemiológico um pouco mais controlado, entregamos mais um material”, explica o presidente da Comissão, 
Saulo Álvares.

“Esse informativo traz inúmeros temas, novos e consolidados, sobre o dia a dia e o Direito Condominial. Aproveito para agradecer 
a todos os colegas da Comissão que encaminharam suas colaborações e à nossa coordenadora desta edição, Valéria de Matos Melo”, 
considerou.

A troca de experiências entre Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil – como forma de ampliar a atuação em benefício da 
advocacia – foi a bandeira levantada na visita realizada no dia 3 pelo presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Espírito Santo, 
Baltazar Bittencourt, à presidenta em exercício da OAB Sergipe, Ana Lúcia Aguiar.

A dirigente destacou o interesse da entidade sergipana em estreitar os laços institucionais com a OAB/ES para estabelecer zonas 
comuns de atuação em prol de avanços para a classe. “Nossa Seccional entende que estreitar os laços é essencial para discutir e 
permanecer valorizando a advocacia sergipana e brasileira, continuando com olhar atento à toda a classe”, considerou.

“A troca de experiências é muito importante. Cada Seccional possui projetos e intenções de ajudar a advocacia e às vezes uma 
iniciativa que dá muito certo em uma Seccional, pode dar certo em outra. Além disso, conhecer nossa classe e nossos colegas do Brasil 
inteiro faz com que a gente tenha um sentimento de união muito importante”, abalizou Baltazar.

OAB/SE lança nova cartilha com orientações sobre temas 
atuais no dia a dia condominial

Visita de cortesia é marcada por troca de experiências entre 
Seccionais como forma de ampliar atuação em prol da classe
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/03/oab-se-lanca-nova-cartilha-com-orientacoes-sobre-temas-atuais-no-dia-a-dia-condominial/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/03/visita-de-cortesia-e-marcada-por-troca-de-experiencias-entre-seccionais-como-forma-de-ampliar-atuacao-em-prol-da-classe/
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No dia 3, a OAB/SE, por meio da presidenta em exercício, Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar, e do coordenador do Núcleo de Políticas 
Sociais da Comissão de Direitos Humanos (CDH-OAB/SE), George Costa, participou da audiência pública relativa ao processo de criação 
da Unidade de Conservação do tipo Reserva Extrativista “Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres”. A audiência, convocada pelo secretário 
municipal de Infraestrutura (SEMINFRA) e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, Antônio Sérgio Ferrari Vargas, 
ocorreu no Auditório do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEUs), localizado no Bairro 17 de Março.

A criação da Unidade de Conservação, que conta com área de 92.125,81m² foi autorizada pelo Decreto Municipal 6.175, de 2 de julho 
de 2020. De acordo com a Prefeitura de Aracaju, no período de 31 de julho a 14 de agosto de 2020, foi convocada uma Consulta Pública. 
E em 18 de outubro, uma nova consulta que encerrou no dia 4 de novembro de 2021, foi reaberta para a recepção de comentários e 
contribuições.

No dia 4, representando a advocacia sergipana, a presidenta em exercício da OAB Sergipe, Ana Lúcia Aguiar, prestigiou a solenidade 
de posse do ex-procurador do Ministério Público de Contas, Luís Alberto Meneses, no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas.

“O Tribunal visa contribuir com o fortalecimento da democracia e com a proteção dos cofres públicos. É preciso que a Corte esteja 
sempre forte para ser uma entidade vigilante e crítica à gestão da economia no Estado. Por isso, o ingresso de um membro com o 
currículo de Luís Alberto é salutar”, disse Ana Lúcia.

“Tenho certeza que o cargo será muito bem ocupado, tendo em vista o grande conhecimento intelectual e jurídico do novo 
conselheiro, a quem desejo sucesso e êxito em mais essa nobre função. A OAB/SE permanece sempre à disposição do Tribunal para 
diálogo e união de forças”, completou.

OAB/SE participa de audiência pública sobre a Criação da 
Unidade de Conservação “Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres”

OAB Sergipe prestigia posse de Luís Alberto Meneses no cargo de 
conselheiro do TCE/SE
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/03/oab-se-participa-de-audiencia-publica-sobre-a-criacao-da-unidade-de-conservacao-mangabeiras-irma-dulce-dos-pobres/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/04/oab-sergipe-prestigia-posse-de-luis-alberto-meneses-no-cargo-de-conselheiro-do-tce-se/
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Na manhã do dia 5, a OAB/SE, representada pela presidente da Comissão da Infância, Adolescência e Juventude, Acácia Gardênia 
Santos Lelis, e pela conselheira federal da Seccional e conselheira do Conanda, Glícia Salmeron, participaram da Audiência Pública 
Virtual, referente ao tema: “Proteção das Crianças e Adolescentes a Luz do ECA: Responsabilidade de Todos”. O evento promovido e 
mediado pela vereadora Emília Corrêa foi transmitido pelo YouTube da Câmara Municipal de Aracaju (https://www.youtube.com/user/
camaradearacaju).

O evento contou com a participação de vereadores, promotor de Justiça, juízes e representantes de diversas instituições que realizam 
um trabalho em prol da criança e do adolescente, como a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, delegada, os Conselhos Tutelares, 
professoras e estudantes do curso de Direito, Psicologia e Sociologia.

A presidente da Comissão da Infância, Adolescência e Juventude, Acácia Gardênia Santos Lelis, ressaltou que o ECA assegura a 
proteção integral as crianças e adolescentes. Segundo ela, o Estatuto é fruto inclusive de uma conquista dos brasileiros em relação a 
efetivação desses direitos das crianças e adolescentes. “A nossa Constituição Federal traz a condição da criança e do adolescente como 
sujeitos de direitos e quebrou os paradigmas que estavam previstos no antigo Código de Menores”, afirmou.

Na manhã do dia 8, a conselheira federal da OAB/SE, presidente da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Conselho Federal da OAB e conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), Glícia 
Thais Salmeron de Miranda, participou como palestrante da audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania Subcomissão Especial de Proteção e dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre o Eixo Temático nº 2: Proteção e Direitos 
da Criança e do Adolescente.

A audiência conduzida pela deputada Paula Belmonte, Cidadania/DF, contou com a participação do cartunista criador da Turma 
da Mônica, Maurício Araújo de Sousa; da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves; do juiz de Direito, 
subsecretário da Criança e do Adolescente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Sérgio Luiz Ribeiro de Souza; do defensor público 
do Estado de São Paulo, Daniel Palotti Secco; e da colegiada do Comitê Nacional de Enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes, Karina Figueiredo.

OAB/SE participa de Audiência Pública Virtual sobre o tema Proteção 
das Crianças e Adolescentes a Luz do ECA: Responsabilidade de Todos

Conselheira federal da OAB/SE participa de audiência pública 
promovida pela Câmara dos Deputados
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/05/oab-se-participa-de-audiencia-publica-virtual-sobre-o-tema-protecao-das-criancas-e-adolescentes-a-luz-do-eca-responsabilidade-de-todos/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/08/conselheira-federal-da-oab-se-participa-de-audiencia-publica-promovida-pela-camara-dos-deputados/
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Na manhã do dia 9, a presidente da Comissão de Direito Animal da OAB Sergipe, Danielle Ferreira, participou de uma reunião com 
o representante da Universidade Federal de Sergipe, Jodnes Vieira e com as representantes da Prefeitura de São Cristovão, Elis Correia, 
Carolina Anunciação e Nayara Correia para discutir os próximos passos para o funcionamento do hospital veterinário da UFS para atender 
a população de baixa renda do município.

A liberação do hospital foi aprovada na última sexta-feira, dia 5, e segundo Danielle Ferreira esse é um grande passo para a 
concretização da oferta dos serviços para a população. “Estamos muito felizes em participar dessa parceria entre a UFS e a Prefeitura 
de São Cristovão. Aproveito a oportunidade para ressaltar o pioneirismo no Estado da gestão do município na construção de políticas 
públicas em favor dos animais”, ressaltou a presidente da Comissão de Direito Animal.

No dia 10, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, divulgou os resultados do VI Concurso Cultural de Desenho, Pintura e 
Poesia. O certame foi aberto a adolescentes e crianças de todo o Estado e teve como principal objetivo o fomento do protagonismo 
juvenil.

Sob o tema “Direitos de crianças, adolescentes e jovens em tempos de Pandemia”, a iniciativa foi idealizada pela Comissão da 
Infância Adolescência e Juventude da OAB/SE e direcionada a estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas 
de Sergipe.

O certame foi divido em três categorias: crianças de 6 a 10 anos; crianças e adolescentes de 11 a 14 anos e adolescentes de 15 até 18 
anos incompletos. Os participantes puderam escolher, no ato da inscrição, entre duas categorias: desenho ou pintura e poesia.

OAB, UFS e Prefeitura de São Cristovão definem trâmites para o início do 
funcionamento do hospital veterinário para a população de baixa renda

VI Concurso Cultural de Desenho, Pintura e Poesia: resultados são 
divulgados
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/09/oab-ufs-e-prefeitura-de-sao-cristovao-definem-tramites-para-o-inicio-do-funcionamento-do-hospital-veterinario-para-a-populacao-de-baixa-renda/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/10/vi-concurso-cultural-de-desenho-pintura-e-poesia-resultados-sao-divulgados-nesta-quarta-feira-10/
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A OAB Sergipe manifestou profundo pesar pelo falecimento do ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Reinaldo 
Moura, no dia 11. Com uma trajetória de destaque no Estado, o ex-conselheiro integrou o colegiado da Corte de Contas de Sergipe entre 
fevereiro de 2001 a dezembro de 2013, quando se aposentou de suas responsabilidades.

Reinaldo esteve à frente da Presidência durante o marco dos 40 anos do órgão e também foi ex-vereador de Aracaju e ex-deputado 
estadual. A OAB Sergipe expressou os mais sinceros sentimentos à família e aos amigos enlutados neste momento de irreparável perda 
para a sociedade sergipana.

O Conselho Federal da OAB aprovou na sessão de outubro a prestação de contas da Seccional Sergipe relativa ao exercício do ano 
de 2019. O relatório fiscal foi avaliado pela Controladoria do CFOAB, que congratulou os gestores da Seccional pelo trabalho realizado 
durante o ano.

Na matéria, foram analisados recursos usados para o apoio e desenvolvimento das atividades na Seccional, nas regionais da entidade 
e na Caixa de Assistência dos Advogados. Foram concluídos que os resultados econômicos estão de acordo com as práticas contábeis 
no Brasil.

Segundo o diretor-tesoureiro da OAB/SE, David Garcez, o resultado é reflexo do compromisso dos dirigentes com o controle de 
gastos e foco nas prioridades e demandas da advocacia, superando a crise e a queda na arrecadação decorrentes da pandemia.

Para a presidenta em exercício da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar, a aprovação do relatório fiscal é motivo de orgulho. “Isso é fruto de um 
trabalho árduo e coletivo, que superou os óbices gerados pela pandemia”, considerou.

OAB Sergipe manifesta pesar pelo falecimento do ex-conselheiro do 
TCE, Reinaldo Moura

CFOAB parabeniza prestação de Contas da OAB/SE referente ao 
ano de 2019
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/11/oab-sergipe-manifesta-pesar-pelo-falecimento-do-ex-conselheiro-do-tce-reinaldo-moura/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/12/cfoab-parabeniza-prestacao-de-contas-da-oab-se-referente-ao-ano-de-2019/
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Nas manhãs dos dias 11 e 12, os colaboradores da OAB passaram por um treinamento no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe para 
as eleições da Ordem. Além disso, representantes das chapas que concorrem ao pleito estiveram presentes com o intuito de verificar as 
urnas eletrônicas.

“Esse treinamento é de grande relevância. Os funcionários da Seccional já têm certo traquejo em eleições da OAB, mas estamos 
aqui para estarmos preparados para que as coisas ocorram com a maior fluidez possível”, avaliou o gerente administrativo da Ordem, 
Antônio Oliveira.

“Essa é a oitava eleição que participo na Ordem. É o tipo de evento que a gente procura trabalhar com muita presteza para que o 
pleito aconteça de forma maravilhosa. O intuito dos colaboradores é ficar na vanguarda para que tudo seja realizado da melhor forma”, 
completou.

O presidente da Comissão Eleitoral da OAB/SE, Jefferson Feitoza, esteve presente aos dois dias de treinamento e destacou não só a 
participação dos funcionários da OAB, mas também a presença de um representante de cada chapa do pleito eleitoral.

Na OAB Sergipe, o dia 12 foi marcado por um diálogo que pautou aspectos relativos ao avanço em prol da advocacia feminina. 
A reunião foi liderada pela presidenta em exercício da OAB Sergipe, Ana Lúcia Aguiar, que recebeu a visita da conselheira federal e 
presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Seccional, Adélia Moreira Pessoa, acompanhada da conselheira seccional, 
ouvidora-geral e vice-presidente da Comissão, Bruna Menezes Carmo.

“Diálogos como este são sempre relevantes em nossa entidade. A OAB, ao longo dos anos, tem, de forma intransigente, ampliado 
sua atuação em prol da defesa dos direitos e da valorização das mulheres advogadas, sendo a voz da advocacia feminina sempre ouvida 
e a participação das mulheres na Ordem sempre efetivada”, considerou Ana Lúcia.

O encontro tocou em temas e demandas da advocacia feminina com diferentes aspectos do universo da mulher advogada em 
todo país. “A mulher advogada é prioridade na entidade e essa é uma reunião histórica, com uma mulher no exercício da Presidência”, 
afirmou Adélia.

Eleições OAB/SE: colaboradores passam por treinamento no TRE e 
representantes das chapas verificam urnas eletrônicas

Reunião institucional debate caminhos para que OAB avance ainda mais 
em prol da advocacia feminina
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/12/eleicoes-oab-se-colaboradores-passam-por-treinamento-no-tre-e-representantes-das-chapas-verificam-urnas-eletronicas/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/13/reuniao-institucional-debate-caminhos-para-que-oab-avance-ainda-mais-em-prol-da-advocacia-feminina/ 
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A advocacia do Estado elegeu no dia 16 os dirigentes da OAB Sergipe. Com 3.038 votos, a chapa 2, liderada por Danniel Costa, foi 
eleita para o triênio 2022/2024 assumindo o compromisso da OAB com a defesa da classe, da sociedade e cidadania.

Intitulada “Nova OAB – conectada com você”, a chapa vitoriosa tem como vice-presidente, Letícia Mothé Barreto; secretário-geral, 
Nilton Lacerda; secretária-adjunta, Clara Ferreira da Conceição; tesoureiro, Ismar Ramos, e presidente da Caixa de Assistência dos 
Advogados, Marília Menezes.

Realizado na capital e no interior do Estado, o pleito teve ao todo 5.869 votos (contando com nulos e brancos), que definiram os 
membros da Diretoria da OAB e Caixa de Assistência dos Advogados, além dos Conselhos Seccional e Federal da OAB/SE, que levantarão 
as bandeiras da instituição nos próximos anos.

O Tribunal de Justiça de Sergipe começou a construir uma rampa no Fórum Gumersindo Bessa para possibilitar o acesso de Pessoas 
Com Deficiência à unidade judiciária. A iniciativa foi tomada após solicitação da OAB Sergipe, por meio de sua Comissão de Acessibilidade 
e Direito da Pessoa com Deficiência, através de ofício enviado.

A previsão de conclusão da reforma foi dia 17. O Tribunal esclarece que, a partir da data prevista, a entrada privativa ao estacionamento 
do Fórum está totalmente liberada, com a devida ampliação para melhor acessibilidade às pessoas com deficiência.

Eleições da OAB/SE: advocacia elege chapa “Nova OAB – conectada com 
você” para o triênio 2022/2024

Após solicitação da OAB/SE, rampa para acessibilidade está sendo 
construída no Fórum Gumersindo Bessa
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/16/eleicoes-da-oab-se-advocacia-elege-chapa-nova-oab-conectada-com-voce-para-o-trienio-2022-2024/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/13/apos-solicitacao-da-oab-se-rampa-para-acessibilidade-esta-sendo-construida-no-forum-gumersindo-bessa/
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No dia 16, a OAB Sergipe realizou, na capital e no interior do Estado, as eleições para o triênio 2022/2024. A participação no sufrágio 
é obrigatória para os profissionais regularmente inscritos na Ordem, segundo o Estatuto da OAB e seu Regulamento Geral.

Os advogados e advogadas sergipanos que não puderam comparecer ao pleito terão até 30 dias da realização do pleito para 
justificar sua ausência no processo eleitoral. A justificativa pode ser realizada através do site da instituição.

Segundo o art. 63, §1º, da Lei nº 8.906/94 (EAOAB) e art. 134, do seu Regulamento Geral, é sujeito aos ausentes o pagamento de uma 
multa correspondente a 20% do valor da anuidade, exceto quando justificada a ausência por escrito, em até 30 dias após a realização 
do certame.

Eleições OAB/SE: ausência deve ser justificada até 30 dias da 
realização do pleito

17 Novembro

Leia na
Íntegra

Em seu primeiro ato, após o período de licença para concorrer às eleições institucionais, o presidente da seccional, Inácio Krauss, 
convidou o presidente eleito para o triênio 2022/2024, Danniel Alves Costa, para darem início às tratativas acerca da transição da 
gestão.

Inácio adiantou ser imprescindível, para o bom andamento dos trabalhos e já preparar a Casa para a nova gestão, com transparência 
e colaboração, à qual desejou sucesso. De logo, o presidente já colocou à disposição da equipe de transição os mais diversos setores 
da Casa, a exemplo da Secretaria e Tesouraria.

Inácio Krauss reassume a presidência da seccional

18 Novembro
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https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/17/eleicoes-oab-se-ausencia-deve-ser-justificada-ate-30-dias-da-realizacao-do-pleito/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/18/inacio-krauss-reassume-a-presidencia-da-seccional/
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A OAB/SE lançou nos últimos dois anos diversas cartilhas com informações importantes e orientações de diferentes áreas, a 
exemplo do Direito do Consumidor, Direito Imobiliário, Direito Condominial, a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre Segurança na 
Web, Publicidade e Ética, Biossegurança, Direitos Autorais e Antirracista.

Os conteúdos informativos das 11 cartilhas foram elaborados por advogados especialistas nas áreas em questão e que integram 
as Comissões Temáticas da OAB.

A OAB Sergipe lançou no dia 19 o Boletim com as ações realizadas durante o mês de outubro. O informativo traz as notícias 
divulgadas sobre as atividades promovidas pela Seccional e pelo Conselho Federal da OAB em prol da advocacia e da sociedade.

Foram muitas as iniciativas institucionais adotadas em defesa dos interesses da advocacia e da sociedade. Entre elas, a realização 
de reunião sobre as custas judiciais, o Curso de Ingresso à Advocacia, a audiência pública sobre o Plano Diretor, a Semana Mundial 
dos Animais, entre outros temas.

Outra ação relevante da OAB que consta no Boletim foi a vitória da Seccional que garantiu o cumprimento da carga horária dos 
advogados da FHS. Além disso, o informativo fala da aprovação da proposta de Projeto de Lei de Benefício Tributário para a Jovem 
Advocacia.

O mês de outubro foi marcado ainda pela realização de capacitações, pela vitória da OAB em conseguir adiar a tramitação do 
Projeto de Lei de Reajuste de Custas Judiciais, pela atuação da Seccional que barrou uma empresa que realiza prestação irregular de 
serviços jurídicos e por tantas outras iniciativas.

OAB/SE lança cartilhas com orientações sobre diversas áreas de 
interesse da sociedade

OAB/SE lança boletim com as ações desenvolvidas no mês de outubro

19

19

Novembro

Novembro

Leia na
Íntegra

Leia na
Íntegra

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/19/oab-se-lanca-cartilhas-com-orientacoes-sobre-diversas-areas-de-interesse-da-sociedade/ 
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/19/oab-se-lanca-boletim-com-as-acoes-desenvolvidas-no-mes-de-outubro/
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Em uma abordagem sobre as redes sociais, a OAB Sergipe realizou no dia 18 mais um bate-papo através do Conselho Estadual da 
Jovem Advocacia. O evento contou com a explanação de PH Lisboa, advogado e especialista em empreendedorismo jurídico.

PH falou sobre meios que a jovem advocacia pode utilizar para conquistar os primeiros clientes através das redes sociais. “O 
marketing jurídico é uma realidade há alguns anos, mas desde o novo provimento sobre publicidade ele se tornou algo indispensável 
para a jovem advocacia”.

Segundo o palestrante, algumas formas de utilizar o marketing jurídico na internet, com o devido respeito à ética profissional, são 
a produção de vídeos nas redes sociais, a criação de artigos no JusBrasil e até mesmo a realização de palestras em instituições públicas 
e privadas.

PH citou aspectos do novo Provimento 205/21, que agora expressa a autorização do uso das redes sociais como veículo de 
publicidade. “O provimento é um dos mais permissivos. Ele regulamentou o marketing jurídico, considerando claro as restrições do 
Código de Ética”.

OAB Sergipe e jovem advocacia: bate-papo aborda marketing jurídico 
através das redes sociais

19 Novembro

Leia na
Íntegra

A Diretoria da OAB Sergipe recepcionou na tarde do dia 23, Danniel Costa, presidente eleito da Seccional para o exercício do triênio 
2022/2024. O encontro enalteceu a importância do diálogo entre os dirigentes para que o processo de transição seja realizado com 
lisura.

“Convidamos o presidente eleito para vir à nossa Seccional a fim de garantir que a transição na gestão da OAB seja feita com total 
lisura, diálogo e transparência. Colocamos a Diretoria à disposição dos dirigentes sucessores”, afirmou o presidente da OAB, Inácio 
Krauss.

Além de Inácio Krauss, também participaram do encontro a vice-presidente da OAB, Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar; o secretário-
geral da entidade, Aurélio Belém do Espírito Santo; e a secretária-geral adjunta da Seccional, Andrea Leite de Souza.

Diretoria da OAB Sergipe se reúne com presidente eleito da Seccional

23 Novembro

Leia na
Íntegra

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/19/oab-sergipe-e-jovem-advocacia-bate-papo-aborda-marketing-juridico-atraves-das-redes-sociais/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/23/diretoria-da-oab-sergipe-se-reune-com-presidente-eleito-da-seccional/
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Os desafios enfrentados por condomínios recém-entregues em Aracaju, em relação à cobrança da taxa de rateio de água, foram 
pautados em reunião realizada entre membros da OAB Sergipe e representantes da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) no 
dia 19.

O rateio consiste na diferença entre a soma do que foi apurado pelos hidrômetros individuais (micro) e pelo hidrômetro totalizador 
(macro). Até pouco tempo, o valor referido a essa diferença entrava diretamente nas contas individuais dos consumidores (condôminos).

Após Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de Sergipe, a Justiça proferiu sentença, em 2020, proibindo que a Deso 
cobre a taxa de rateio diretamente nas contas individuais dos consumidores que têm imóveis em condomínio com individualização 
do consumo de água.

Segundo a sentença, essa quantia, de acordo com a determinação, deve ser cobrada diretamente do condomínio, desde que 
este requeira e promova as devidas instalações de água, esgoto e redes internas a possibilitar a colocação de hidrômetros nas áreas 
comuns.

OAB Sergipe se reúne com a Deso para discutir sobre cobrança da taxa 
de rateio diretamente ao condomínio

24 Novembro

Leia na
Íntegra

O resgate da ancestralidade, a libertação do povo negro e as aspirações democráticas étnico-raciais foram bandeiras levantadas e 
enaltecidas no II Workshop da Comissão de Igualdade Racial, promovido na tarde do dia 25, no plenário da OAB Sergipe.

O workshop foi realizado em alusão ao Dia da Consciência Negra, que acontece no dia 20 de novembro. A data homenageia e 
recorda a luta do herói e líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi. Até a sua morte, ele defendeu sua comunidade e lutava pelos direitos 
de seu povo.

O evento rememorou o legado de resistência deixado por homens e mulheres da população preta que deram suas vidas por 
liberdade, justiça e igualdade. A luta de João Mulungu, um desses heróis, foi tema da primeira palestra ministrada no workshop.

Ancestralidade e libertação do povo negro são motes enaltecidos no 
II Workshop da Comissão de Igualdade Racial

26 Novembro

Leia na
Íntegra

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/24/oab-sergipe-se-reune-com-deso-para-discutir-sobre-cobranca-da-taxa-de-rateio-diretamente-ao-condominio/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/26/ancestralidade-e-libertacao-do-povo-negro-sao-motes-enaltecidos-no-ii-workshop-da-comissao-de-igualdade-racial/ 
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A OAB Sergipe fará ato de desagravo público por desrespeito impetrado à atuação técnica do advogado, Dilton Silva Rocha Júnior. 
A medida foi aprovada na noite do dia 29, em reunião ordinária do Conselho Seccional da entidade.

A relatoria da matéria sobre o tema ficou a cargo de Luciano Luis Almeida Silva, conselheiro seccional e procurador-geral da OAB. 
Em seu voto, ele expressou que o desagravo é atinente a qualquer comportamento que represente ofensa ao exercício profissional.

Para o presidente da OAB Sergipe, Inácio Krauss, os atos de desagravo são imperiais, pois representam não apenas a defesa da 
advocacia, mas demonstra também a solidariedade da OAB ao advogado ou advogada que teve suas garantias vilipendiadas.

OAB Sergipe fará ato de desagravo público por caso de desrespeito à 
atuação técnica de advogado

30 Novembro

Leia na
Íntegra

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/11/30/oab-sergipe-fara-ato-de-desagravo-publico-por-caso-de-desrespeito-a-atuacao-tecnica-de-advogado/
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