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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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DEZEMBRO01

DEZEMBRO07

De maneira unânime, o Conselho Seccional da OAB Sergipe aprovou no dia 29 de novembro a proposição de um Projeto de Lei que visa conferir a garantia de maior 
amplitude à defesa e à proteção dos direitos dos animais, independentemente de função ambiental ou ecológica.

A minuta do projeto é de autoria do conselheiro seccional da OAB/SE, Arício da Silva Andrade Filho, que vê a proposta convergente ao crescente anseio da 
sociedade em combater, com eficiência, as situações de maus-tratos contra os seres para além da espécie humana.

“É possível observar uma preocupação da advocacia com questões que também são anseios da sociedade, inclusive quanto à proteção da fauna. E é evidente que 
um juízo especializado tende a ser mais eficaz na solução das demandas sobre determinada matéria”, diz Arício.

Segundo o conselheiro relator, as varas especializadas garantem celeridade e melhor aplicação do Direito. Além de ser vantajosa no processamento das demandas, 
a medida acaba evitando a dispersão jurisprudencial e demandando uma nova mentalidade dos operadores do Direito.

A OAB Sergipe esteve presente no dia 6 ao ciclo de debates sobre Justiça Restaurativa na Infância e Juventude realizado pelo TJSE. Na ocasião, a presidente da 
Comissão de Infância, Adolescência e Juventude da OAB, Acácia Lelis, representou o presidente da Seccional, Inácio Krauss.

Acácia destacou que é fundamental que a OAB se preocupe com a troca de experiências sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, 
participando de espaços que promovam com qualidade a disseminação de conhecimentos acerca do tema. “Iniciativas assim proporcionam interação de conhecimentos 
e a troca de experiências exitosas”, disse.

“Esse evento faz com que a gente possa conhecer procedimentos que foram adotados e tiveram eficiência em outros lugares do país. A OAB está sempre 
trabalhando em conjunto, pois é a partir da atuação coletiva que são criadas e formuladas políticas públicas que façam um sistema eficiente em prol da adolescente e 
da criança”, avaliou a presidente da Comissão.

OAB Sergipe vai propor Projeto de Lei para criação de Vara 
Especializada de Direito Animal na Comarca de Aracaju

OAB Sergipe presente ao ciclo de debates promovido pelo TJSE 
sobre Justiça Restaurativa

VEJA NA
ÍNTEGRA

VEJA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/01/oab-sergipe-vai-propor-projeto-de-lei-para-criacao-de-vara-especializada-de-direito-animal-na-comarca-de-aracaju/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/07/oab-sergipe-presente-ao-ciclo-de-debates-promovido-pelo-tjse-sobre-justica-restaurativa/
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DEZEMBRO07

DEZEMBRO08

Com a finalidade de contribuir com a conscientização em relação à grave questão de violência contra a mulher, a OAB/SE realizou no dia 6 visitas ao Fórum 
Gumercindo Bessa, ao MPSE, a AMASE e ao TJSE.

A data de 6 de dezembro marca o Dia de mobilização Mundial de Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, lembrando o massacre de mulheres em 
Montreal no Canadá, no ano de 1989, no qual um homem, que não suportava a ideia de mulheres estudando Engenharia, curso tradicional masculino, invadiu uma sala 
de aula da Escola Politécnica, ordenou que os 48 homens presentes se retirassem da sala, e assim, atirou e assassinou 14 mulheres, à queima-roupa.

De acordo com a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CDDM) da OAB/SE, Adélia Pessoa, essa data tornou-se símbolo da injustiça contra as 
mulheres e inspirou a criação da Campanha do Laço Branco, Mobilização Mundial de Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres. Desde o massacre, nesse dia 
vem sendo realizadas campanhas em mais de 100 países. Segundo Adélia, no Brasil, há uma lei federal desde 2007 (Lei 11.489/07), que estabeleceu 6 de dezembro como 
o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

As vulnerabilidades e as angústias da população LGBTQIA+ e a necessidade da continuidade do tratamento hormonal para pessoas trans e intersexo foram os 
assuntos abordados na II Conferência de Direitos LGBTQIA+, promovida no dia 6 pela OAB Sergipe.

A vice-presidenta da OAB, Ana Lúcia Aguiar, foi a responsável por proferir a mensagem de boas-vindas aos participantes da conferência. “Parabenizo a todes os 
membros dessa tão valorosa Comissão, que realizou um trabalho primoroso nesses três anos de nossa gestão”.

“É uma honra muito grande estar aqui com os palestrantes que abrilhantarão esse evento. No meu coração não cabe tanta alegria e gratidão de poder ter 
participado e acompanhado o crescimento dessa Comissão, que tem lutado pelo fim das diferenças”, afirmou Ana Lúcia.

OAB realiza visitas a diversas instituições no Dia de Mobilização 
Mundial de Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

Tratamento hormonal, vulnerabilidades e angústias da população 
LGBTQIA+ são abordados em Conferência da OAB

VEJA NA
ÍNTEGRA

VEJA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/07/oab-realiza-visitas-a-diversas-instituicoes-no-dia-de-mobilizacao-mundial-de-homens-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/08/tratamento-hormonal-vulnerabilidades-e-angustias-da-populacao-lgbtqia-sao-abordados-em-conferencia-da-oab/


5
INFORMATIVO ESPECIAL ATUAÇÃO DA oAB/SE
Dezembro 2021

DEZEMBRO08

DEZEMBRO10

O processo de transição de gestão na OAB Sergipe foi iniciado no dia 7. Os integrantes da Diretoria eleita para o triênio 2022/2024 estiveram na entidade para 
conhecer trâmites administrativos da Secretaria-Geral e do Cartório da OAB.

Essa foi a segunda reunião realizada desde as eleições. A primeira ocorreu no dia 23 de novembro, com o presidente eleito, Danniel Costa; o presidente da OAB, 
Inácio Krauss; a vice-presidente, Ana Lúcia Aguiar; o secretário-geral, Aurélio Belém; e a secretária-adjunta, Andrea Leite.

O secretário-geral da instituição, Aurélio Belém, recebeu os membros com o fito de repassar informações administrativas da atual gestão para a próxima, 
encabeçada pelo advogado, Danniel Costa. A iniciativa se estenderá na próxima semana a outros setores da entidade.

Concretizando mais uma ação em prol da valorização da mulher advogada, a OAB Sergipe lançou no dia 9 o e-book digital “Pela Ordem, as advogadas pedem 
a palavra: direito e transformação”. A publicação é uma iniciativa inédita da Seccional, idealizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher em parceria com a 
Escola Superior de Advocacia.

A publicação traz 21 artigos de advogadas sergipanas, que abordam temas como conciliação da advocacia com a vida acadêmica; o papel do orientador jurídico 
social na efetivação dos direitos sociais; a lei de cota por gênero; a necessidade da figura feminina no acolhimento policial das vítimas de violência doméstica; a 
ideologia da subalternidade feminina; etc.

O e-book esteve sob a coordenação da presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB Sergipe, Adélia Moreira Pessoa; da vice-presidente 
da OAB/SE, Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar; da conselheira seccional, Acácia Gardênia Santos Lelis; da corregedora-geral, Robéria Silva; e do diretor-geral da Escola 
Superior de Advocacia, Kleidson Nascimento.

 

Processo de transição da administração na OAB Sergipe é iniciado 
no dia 7

OAB Sergipe lança e-book “Pela Ordem, as advogadas pedem a 
palavra: direito e transformação”

VEJA NA
ÍNTEGRA

VEJA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/08/processo-de-transicao-da-administracao-na-oab-sergipe-e-iniciada-nesta-terca-feira-07/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/10/oab-sergipe-lanca-e-book-pela-ordem-as-advogadas-pedem-a-palavra-direito-e-transformacao/
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DEZEMBRO10

DEZEMBRO13

Mais uma etapa do processo de transição de gestão na OAB Sergipe foi promovida na tarde do dia 9. O diretor-tesoureiro eleito para o triênio 2022/2024, Ismar 
Ramos, esteve na entidade para conhecer os trâmites e informações do setor financeiro.

Na reunião, o atual diretor-tesoureiro, David Garcez, repassou ao futuro dirigente informações sobre procedimentos financeiros e contábeis. “O intuito da Diretoria 
é garantir que a mudança na gestão da Seccional seja realizada com total lisura e transparência. Estamos à disposição”.

Para o diretor-tesoureiro eleito, a reunião é fundamental para garantir que os trabalhos na OAB não sofram solução de continuidade. “David foi muito prestativo e 
atencioso com nossas solicitações e isso, com certeza, se refletirá de forma muito positiva em nossa gestão”, disse.

Ante ao processo de transição de gestão na OAB Sergipe, a corregedora-geral da OAB, Robéria Silva, avaliou como positivos os três anos em que esteve à frente 
da Corregedoria da Seccional. Para ela, o trabalho foi pautado na integração e na inovação, princípios norteadores da gestão da OAB.

Segundo Robéria, a integração foi efetivada com o constante diálogo interno, que permitiu a descoberta das forças de trabalho e definiu o retorno de processos 
que estavam paralisados. Entre as inovações, ela ressalta a utilização do SGD para a tramitação dos processos.

A Corregedoria-Geral tem a missão de organizar correições, além de orientar e acompanhar o andamento dos processos ético-disciplinares. “O trabalho foi 
exaustivo e desafiador, mas muito gratificante porque talvez seja o trabalho que mais expresse o cuidado com a classe”.

Mais uma etapa do processo de transição de gestão na OAB Sergipe é 
realizada

Corregedora-geral da OAB Sergipe avalia positiva atuação da 
Seccional nos últimos anos

VEJA NA
ÍNTEGRA

VEJA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/10/mais-uma-etapa-do-processo-de-transicao-de-gestao-na-oab-sergipe-e-realizada/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/13/corregedora-geral-da-oab-sergipe-faz-balanco-e-avalia-como-positiva-atuacao/
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DEZEMBRO14

DEZEMBRO16

Em gesto de amor e de solidariedade ao próximo, a OAB Sergipe reuniu voluntários no dia 10 para a 5ª edição da campanha de doação de sangue promovida no 
Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), pela Comissão de Direitos Humanos da entidade.

Pâmela Salmeron, vice-presidente da Comissão, se tornou uma voluntária frequente através da realização da campanha da OAB. “Comecei a doar com a primeira 
edição dessa mobilização e desde então nunca mais parei. Essa campanha é uma das coisas mais bonitas que a OAB faz”.

A ação foi alusiva ao Dia Mundial dos Direitos Humanos, celebrado no dia 10 de dezembro, e teve os propósitos de abastecer os estoques de sangue do Centro, de 
convocar novos voluntários e de sensibilizar a advocacia e a sociedade para a doação frequente.

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania, por meio da Portaria Nº 09/2021, de 13 de dezembro, suspendeu os prazos processuais do Procon Aracaju, 
compreendidos no período de 20 de dezembro de 2021 a 20 de janeiro de 2022. Os prazos que iniciarem ou expirarem nesse período, ficarão prorrogados para o primeiro 
dia útil seguinte.

Ressalvados estarão, porém, os atos e providências consideradas urgentes e necessárias à preservação de direitos. Nesse período, também não serão realizadas 
audiências extrajudiciais de conciliação. A suspensão não modifica o expediente nem as atividades do Procon Aracaju.

5ª edição da campanha de doação de sangue conclama advocacia 
para gesto de amor e solidariedade

Semdec informa suspensão de prazos e audiências extrajudiciais 
do Procon Aracaju

VEJA NA
ÍNTEGRA

VEJA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/14/5a-edicao-da-campanha-de-doacao-de-sangue-conclama-advocacia-para-gesto-de-amor-e-solidariedade/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/16/semdec-informa-suspensao-de-prazos-e-audiencias-extrajudiciais-do-procon-aracaju/


8
INFORMATIVO ESPECIAL ATUAÇÃO DA oAB/SE
Dezembro 2021

DEZEMBRO16

DEZEMBRO16

A Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região publicou a Portaria nº 381/2021, que disciplina as atividades da Corte durante o recesso forense, que 
ocorrerá entre os dias 20 de dezembro a 6 de janeiro. Nesse período, o TRF5 funcionará em regime de plantão judiciário.

O atendimento à advocacia será feito, preferencialmente de forma não presencial, pela Divisão de Distribuição, pela Secretaria Judiciária e por servidores e 
desembargadores plantonistas. O atendimento poderá ser realizado presencialmente mediante agendamento.

O horário de expediente da área administrativa da Corte será de segunda a quinta-feira, das 11h às 18h, e, nas sextas-feiras, das 9h às 16h, podendo ser ampliado 
ou ajustado por necessidade do serviço.

A Justiça Federal em Sergipe publicou a Portaria nº 124/2021, que estabelece os feriados e os pontos facultativos do exercício de 2022 na Seção Judiciária e suas 
Subseções. Nestes dias, durante os quais não haverá expediente, funcionará o Plantão Judiciário.

Os prazos processuais com início ou fim nas datas relacionadas na portaria ficarão automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

De 20 de dezembro a 6 de janeiro: saibam como serão as atividades 
no TRF5 durante o recesso forense

Justiça Federal em Sergipe publica portaria com feriados e pontos 
facultativos de 2022

VEJA NA
ÍNTEGRA

VEJA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/16/de-20-de-dezembro-a-6-de-janeiro-saibam-como-serao-as-atividades-no-trf5-durante-o-recesso-forense/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/16/justica-federal-em-sergipe-publica-portaria-com-feriados-e-pontos-facultativos-de-2022/
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DEZEMBRO17

DEZEMBRO17

No dia 16 foi de muita emoção para os participantes da premiação da 6ª edição do Concurso Cultural de Desenho, Pintura e Poesia da OAB/SE. A entrega da 
premiação aos vencedores do Concurso, promovido pela Comissão da Infância, Adolescência e Juventude, ocorreu no auditório da CAASE. Na oportunidade foi lançado 
o livro Concurso Cultural de Desenhos, Pinturas e Poesias, que traz trabalhos premiados nas seis edições do certame e resgata o protagonismo juvenil das crianças e 
adolescentes da rede de ensino do Estado.

O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, realizou a abertura do evento. Segundo ele, o concurso começou na gestão do ex-presidente Henri Clay Andrade, idealizado 
pela então presidente da Comissão da Infância à época e conselheira federal, Glícia Salmeron. “Hoje estamos aqui consolidando esse sonho, que é continuar incentivando 
as crianças e adolescentes a criar e produzir todos esses trabalhos de pintura, desenhos e poesias, e como prometido no ano passado realizando a entrega do livro do 
Concurso Cultural de Desenhos, Pinturas e Poesias que traz a compilação dos trabalhos feitos nos últimos seis anos”, revelou.

Krauss informou ainda que além do livro físico também foi disponibilizado o arquivo de PDF da publicação para que a obra possa ter um maior alcance. “Este é 
um marco histórico para OAB, a infância, juventude, adolescência e para a Comissão que desenvolve um trabalho social fantástico. É papel da OAB estar à frente das 
grandes causas sociais e a infância, adolescência e juventude é uma grande causa social que sempre foi levantada pela Ordem, através da nossa Comissão”, afirmou.

A atuação da OAB Sergipe foi agraciada no dia 16 com o Selo ODS, que visa reconhecer projetos e ações que contribuem para o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ao todo, são 17 objetivos que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e em todo o 
mundo.

A Organização das Nações Unidas (ONU) pensou nos 17 objetivos como forma de proteger o planeta e garantir paz e prosperidade para a humanidade. Entre eles 
estão redução das desigualdades; igualdade de gênero; paz, justiça e instituições eficazes; água potável e saneamento; vida na água; educação de qualidade; saúde e 
bem-estar; fome zero; etc.

O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SE, Robson Barros, participou da cerimônia e recebeu o Selo em nome da Seccional. “A OAB realiza um 
trabalho fundamental para a construção de um Estado e um país melhores para o hoje e o amanhã. Para mim, é uma honra estar nessa solenidade representando uma 
instituição que atua com os mais diversos braços (Comissões, Diretoria, Conselho Seccional, etc) sob o compromisso de atender necessidades das gerações atuais e 
futuras”, disse Robson.

Emoção marca a entrega da premiação da 6ª edição do Concurso 
Cultural de Desenho, Pintura e Poesia da OAB/SE

Ações da OAB Sergipe em prol do desenvolvimento sustentável são 
reconhecidas e entidade recebe Selo ODS

VEJA NA
ÍNTEGRA

VEJA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/17/emocao-marca-a-entrega-da-premiacao-da-6a-edicao-do-concurso-cultural-de-desenho-pintura-e-poesia-da-oab-se/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/17/acoes-da-oab-sergipe-em-prol-do-desenvolvimento-sustentavel-sao-reconhecidas-e-entidade-recebe-selo-ods/
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DEZEMBRO20

DEZEMBRO20

A presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem (CMCA) da OAB/SE, Patrícia França, apresentou no dia 13, durante reunião na sede da Secretaria 
de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC), o projeto de autoria da Comissão “Minha Escola, Nossa Paz”.

A presidente da CMCA, Patrícia França, ressaltou que a reunião foi mais uma semente plantada da cultura de paz realizada pela Comissão. O intuito do encontro 
foi expandir e disseminar a cultura de paz nas escolas da rede estadual. Segundo ela, na reunião foi feita a sugestão de parceria entre a SEDUC e a OAB para o 
desenvolvimento do projeto. “Fomos muito bem recepcionados e fiquei muito feliz com as ações que já vêm sendo desenvolvidas nas escolas voltadas para a cultura 
de paz. Eles gostaram muito da proposta de parceria e da ideia do projeto”, ressaltou.

Conforme Patrícia França, é importante sensibilizar os gestores da administração pública quanto à implementação de práticas restaurativas nas escolas. “É um novo 
olhar para as resoluções de conflitos, é também um incentivo ao diálogo e, sobretudo, uma nova forma de ressignificar conceitos e valores aos jovens e adolescentes. 
É com muita satisfação que a Comissão entrega a advocacia e a sociedade sergipana mais uma atividade que proporcionará futuros agentes da pacificação social”, 
afirmou Patrícia França.

A defesa do Direito Animal avançou no dia 16, pois o deputado estadual, Samuel Carvalho, protocolou na Assembleia Legislativa do Estado um Projeto de Lei, 
proposto pela OAB Sergipe, que visa criar uma Vara Especializa em Direito Animal na Comarca de Aracaju.

O parlamentar afirma que os animais, assim como os seres humanos, têm direitos e precisam ser respeitados. “Não podemos permitir maus-tratos como ocorrem 
hoje e a criação da Vara irá contribuir muito para a elucidação e punição aos que comentem esse tipo de crime”, disse.

De maneira unânime, o Conselho Seccional da OAB havia aprovado, no dia 29 de novembro, a proposição de um Projeto de Lei que buscará conferir maior 
amplitude à defesa e à proteção dos direitos dos animais, independentemente de função ambiental ou ecológica.

OAB/SE apresenta Projeto “Minha Escola, Nossa Paz” a Secretaria 
Estadual da Educação

Defesa do Direito Animal avança com Projeto de Lei proposto pela 
OAB Sergipe para criação de Vara Especializada

VEJA NA
ÍNTEGRA

VEJA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/20/oab-se-apresenta-projeto-minha-escola-nossa-paz-a-secretaria-estadual-da-educacao/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/20/defesa-do-direito-animal-avanca-com-projeto-de-lei-proposto-pela-oab-sergipe-para-criacao-de-vara-especializada/
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DEZEMBRO20

DEZEMBRO21

A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da sua Comissão de Direitos LGBTQIAP+ lança o Manual de Sobrevivência LGBTQIAP+, contendo 
não só os direitos, mas também um breve apanhando histórico das conquistas do movimento no Brasil e em Sergipe.

De acordo com a presidente da Comissão, Môni Porto, é um orgulho entregar a primeira Cartilha de Direitos LGBTQIAP+ da OAB/SE. “Agradeço a toda a Comissão, 
principalmente a Luhanna D’Almeida pelos esforços empreendidos na produção da publicação, e também ao presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, e a vice-presidente, 
Ana Lúcia Aguiar, que deram todo apoio e suporte para que esse projeto fosse para frente”, disse.

Môni Porto agradeceu ainda aqueles e aquelas que a antecederam à frente da Comissão, ao citar o advogado e desembargador, Thenisson Santana Dória, que 
criou a Comissão no Estado de Sergipe; a advogada Ana Hermínia (in memoriam), que construiu uma ponte entre a OAB/SE e as pessoas LGBTQIAP+ em situação de 
vulnerabilidade, e a advogada Tereza Cristina dos Santos Andrade, que trabalhou incansavelmente.

“Não posso esquecer de agradecer quem me antecedeu e abriu o caminho para mim. Essa cartilha demonstra mudanças que foram feitas honrando o trabalho 
de quem passou anteriormente, gratidão é o sentimento”, ressaltou.

Na sessão ordinária do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE), de dezembro foi feito o desagravo público em favor do advogado 
Dilton Silva Rocha Júnior, que teve as suas prerrogativas violadas durante o exercício da sua atividade profissional.

A Nota de Desagravo, cujo processo teve como relator o conselheiro seccional e procurador-geral da OAB/SE, Luciano Luís Almeida Silva, foi lida pelo presidente 
da Comissão de Defesa das Prerrogativas, Joaby Gomes Ferreira.

O advogado Dilton Silva Rocha Júnior teve as prerrogativas violadas pela conduta ofensiva protagonizada pelo magistrado Sidney Silva de Almeida, durante a 
Sessão Plenária do Tribunal do Júri da Comarca de Simão Dias, nos autos da ação penal nº 202084100808, quando, por não concordar com a atuação estritamente 
técnica do desagravado, afastou-se do debate saudável e insinuou faltar educação ao advogado.

Comissão de Direitos LGBTQIAP+ da OAB/SE lança manual de 
sobrevivência

OAB/SE realiza desagravo público em favor de advogado que teve 
as prerrogativas violadas

VEJA NA
ÍNTEGRA

VEJA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/20/comissao-de-direitos-lgbtqiap-da-oab-se-lanca-manual-de-sobrevivencia/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/21/oab-se-realiza-desagravo-publico-em-favor-de-advogado-que-teve-as-prerrogativas-violadas/
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A OAB Sergipe decidiu homenagear uma mulher advogada sergipana que deixou um legado de militância em prol da advocacia e da justiça social em Estância. 
Em reconhecimento à sua atuação aguerrida, a sede da OAB no município trará o nome de Zilda Maria Fontes Caldas.

O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, apresentou a proposta como uma importante forma de reconhecer os valores e legados da advocacia sergipana, destacando 
um nome para ser lembrado sempre. “É uma forma também de dizer obrigado ao legado de Dra. Zilda”, disse.

A obra da sede já está em andamento e a decisão da homenagem ocorreu na reunião ordinária do Conselho Seccional da OAB realizada na segunda-feira, 20. A 
ocasião contou com a presença de um dos filhos de Zilda, o juiz de Direito, Renato Caldas do Valle Viana.

O clima da sessão do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, dessa segunda-feira, 20, foi de muita emoção. Os conselheiros seccionais 
se reuniram pela última vez neste ano de 2021 e aproveitaram para agradecer. O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, foi o primeiro a demonstrar gratidão por todo o 
período à frente da atual gestão.

“Quero agradecer primeiro a Deus, por estarmos vivos. Sabemos que passamos por momentos muito difíceis, principalmente a advocacia sergipana e os 
colaboradores da OAB, que muito trabalharam juntamente com a gestão neste período de pandemia. Perdemos entes queridos neste período de pandemia, aqui no 
Conselho tivemos colegas que tiveram a doença de forma grave tendo que ir para a UTI, a exemplo de Dr. Douglas Alessandro e Dra. Aída Campos, mas conseguimos 
com todas as orações nos mantermos vivos neste período terrível de saúde pública. Sabemos o quanto tivemos presentes ao lado daqueles advogados que mais 
precisaram da OAB durante a pandemia”, revelou.

Sede da Regional de Estância vai receber o nome da advogada Zilda 
Maria Fontes Caldas

Última sessão do Conselho Seccional da OAB/SE foi de muita 
emoção e agradecimentos

VEJA NA
ÍNTEGRA

VEJA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/21/sede-da-regional-de-estancia-vai-receber-o-nome-da-advogada-zilda-maria-fontes-caldas/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/21/sede-da-regional-de-estancia-vai-receber-o-nome-da-advogada-zilda-maria-fontes-caldas/
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Na dia 22, a Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB/SE realizou atividade natalina voltada para o incentivo ao lúdico, cultura e arte para o público 
infantojuvenil que se encontra incluído em medida de proteção excepcional e provisória.

Em regra, abrigos são espaços responsáveis pela aplicação das ditas medidas a qualquer criança e adolescente violado ou ameaçado em seus direitos básicos, 
seja por omissão do Estado, pela falta, omissão ou abuso dos pais/ responsáveis, ou em razão de sua conduta, tudo em conformidade com dispositivo do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (art. 98).

As integrantes da CODIAJUV, Arlene Batista Cunha, Laís Britto e Carla Valéria Ramos, realizaram a entrega de 114 livros de diferentes gêneros literários e faixas etárias, 
e na oportunidade foram recepcionadas pela Assistente Social Lienar Matos Almeida de Jesus e pela Cuidadora Social Elissandra, que trabalham com adolescentes 
assistidos pelo Abrigo Caçula Barreto, em Aracaju/SE.

A Ordem dos Advogados d Brasil, em Sergipe (OAB/SE), por meio da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem (CMCA), lançou no dia 22, o livro “O olhar 
contemporâneo sobre os métodos de resolução de conflitos: uma nova forma de ressignificar”. O evento ocorreu no auditório da Caixa de Assistência dos Advogados 
de Sergipe (CAASE), e foi muito prestigiado, com transmissão ao vivo pelo Instagram da OAB (@oabsergipe).

A solenidade contou com as presenças da vice-presidente da OAB/SE, Ana Lúcia Aguiar; da presidente da CAASE, Hermosa França; da presidente da Comissão 
de Mediação, Conciliação e Arbitragem, Patrícia França; do ex-presidente da OAB/SE, Henri Clay Andrade; da vice-presidente da CMCA e organizadora da obra, Heidy 
Taiane Rocha Santos, secretária-geral da CMCA e organizadora da obra, Luciana Moraes; do representante da CMCA, José Hilton, da representante do NUMEC, Katiene 
Barbosa; da representante da comunidade acadêmica e de todos os convidados das 29 oficinas realizadas pela CMCA, Profª Dra. Daniela Costa; da representante dos 
colaboradores, procuradora de Justiça, Maria Conceição.

A obra foi organizada pelas integrantes da CMCA, Patrícia França Vieira (presidente), Heidy Taiane Rocha Santos (vice-presidente) e Luciana Moraes do Nascimento 
Argôlo (secretária-geral), e reúne artigos de profissionais consagrados nacionalmente sobre meios alternativos para solução de conflitos e matérias relevantes para 
a advocacia na contemporaneidade, a exemplo de Dulce Maria Martins, Patrícia França, Claudjany Maria Brito, Luciana Moraes Argôlo, Adolfo Braga Neto, Ana Luiza 
Isoldi, Daise Montargil Oliveira, Emanuela L. M. Barreto, Claudiréia Pinheiro, Clair de Fátima Munareto, Heidy Taiane Rocha, Bianca Martins Gomes, Patrícia Batista dos 
Santos, Alana Cardoso de Argôlo, Aline Pinto Marques, Juliana Gois de Souza, Robéria Silva Santos, Amanda Greff Escobar, Asdrubal Nascimento Júnior, Maria Conceição 
Rolemberg e Fernanda Silva Araújo.

OAB realiza mais uma ação solidária

OAB lança livro “O olhar contemporâneo sobre os métodos de 
resolução de conflitos: uma nova forma de ressignificar”

VEJA NA
ÍNTEGRA

VEJA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/23/oab-realiza-mais-uma-acao-solidaria/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/23/oab-lanca-livro-o-olhar-contemporaneo-sobre-os-metodos-de-resolucao-de-conflitos-uma-nova-forma-de-ressignificar/


14
INFORMATIVO ESPECIAL ATUAÇÃO DA oAB/SE
Dezembro 2021

DEZEMBRO23

DEZEMBRO23

Nos últimos anos, foram inúmeras as frentes de trabalho desenvolvidas para a proteção dos direitos humanos à luz da Constituição Federal. Diuturnamente, a OAB 
Sergipe empenhou forte atuação para que houvesse no Estado a defesa da justiça social e da pessoa humana.

A Comissão de Direitos Humanos da Seccional, composta por quase 150 integrantes, atuou em diversos episódios em que existiram violações efetivas ou iminentes 
de garantias essenciais, adotando os procedimentos necessários à apuração dos fatos e à reparação do direito violado.

Além disso, a CDH realizou inspeções, instaurou processos, emitiu pareceres, firmou pactos sociais, mobilizou campanhas de doação e promoveu seminários e 
capacitações com o propósito de disseminar o conhecimento acerca dos direitos humanos e sociais.

Nesta quinta-feira, 23, o procurador-geral da OAB/SE, o conselheiro Luciano Luis Almeida Silva, fez um balanço da atuação da Procuradoria da OAB/SE neste último 
ano com uma pequena confraternização com o corpo jurídico da instituição.

“Foi uma satisfação e um aprendizado estar à frente da Procuradoria na minha Casa por pouco mais de um ano. Neste pequeno período tivemos grandes vitórias de 
relevância para a classe, à exemplo da decisão no Conselho da Justiça Federal que determinou que  algumas Varas Federais se abstivessem de exigir documentação dos 
advogados para levantamento de alvarás; a vitória no Conselho Nacional de Justiça sobre a portaria do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe sobre o cadastramento 
eletrônico de pessoas jurídicas; diligências de sucesso junto à Corregedoria do TJ/SE sobre questões relacionadas a prerrogativas e junto à Justiça Federal; enfim, 
sempre atuando em benefício da classe. E sempre com o suporte do jurídico da casa, a Dra. Cynthia Aragão, a Dra. Evelyn Melo e o Dr. Jules Norman, todos com uma 
dedicação ímpar à OAB/SE”, ressaltou.

A gerente da Procuradoria da OAB/SE, Cynthia Aragão, disse que encerra o ano com a sensação de dever cumprido. “Foram várias as demandas da classe e para 
a classe, todas atendidas com muito zelo e dedicação, a exemplo da importante Central de Alvarás, idealizada num momento bastante sensível para toda a advocacia”, 
enfatizou.

OAB Sergipe realiza atuação exímia em defesa da justiça social e 
dos direitos da pessoa humana

Procuradoria-Geral da OAB/SE se despede com balanço das ações

VEJA NA
ÍNTEGRA

VEJA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/23/procuradoria-geral-da-oab-se-se-despede-com-balanco-das-acoes/
https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/23/oab-sergipe-realiza-atuacao-eximia-em-defesa-da-justica-social-e-dos-direitos-da-pessoa-humana/
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A Escola Superior de Advocacia é o braço educacional da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe (OAB/SE). Durante a atual gestão a ESA atuou de forma 
intensiva na promoção de eventos e capacitações visando à promoção da qualificação da classe.

De acordo com o diretor-geral da ESA, kleidson Nascimento, os compromissos assumidos pela gestão foram cumpridos e mesmo com o advento da pandemia e dos 
obstáculos causados pelo confinamento em decorrência da crise sanitária, foi possível realizar um grande número de eventos virtuais e proporcionar o conhecimento 
necessário para as advogadas e advogados da Seccional.

Para Kleidson Nascimento, a sensação é de dever cumprido. “Chegamos ao final desse triênio de gestão com a missão cumprida de posicionar a ESA Sergipe no 
mais alto patamar de qualidade e credibilidade junto à comunidade jurídica sergipana e entre as diversas Escolas Superiores de Advocacia do Brasil, o que muito nos 
dignifica pelo trabalho realizado por uma equipe verdadeiramente dedicada, com colaboradores zelosos e coordenadores voluntários atuantes e abnegados, que não 
mediram esforços para manter os cursos e eventos necessários à qualificação profissional mesmo em tempos tão difíceis de pandemia”, afirmou.

Confira aqui os gráficos comparativos das atividades realizadas pela ESA.

Diretoria da ESA faz balanço positivo das ações desenvolvidas 
durante a gestão

VEJA NA
ÍNTEGRA

https://oabsergipe.org.br/blog/2021/12/28/diretoria-da-esa-faz-balanco-positivo-das-acoes-desenvolvidas-durante-a-gestao/
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