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Janeiro Branco
Pequenas ações inseridas no cotidiano podem 
provocar grandes mudanças ao longo do tempo, 
com um impacto positivo no corpo e mente. É o 
conhecido autocuidado. A Comissão de Direito 
Médico e Saúde da OAB Sergipe promoveu um 
debate, no último dia 17, com a advocacia e 
colaboradores da Ordem. A palestra trouxe o 
tema: ‘Reflexões sobre a sua saúde mental’. 
Clique aqui e confira como foi.

JA
N

Defesa da 
Democracia
Em Sergipe, o “Ato em Defesa da Democracia”, 
realizado no último dia 10/01/2023, no Plenário da 
OAB/SE, contando com as mais relevantes 
instituições que subscrevem essa Carta Aberta, 
foi mais um importante momento de 
consagração do Estado Democrático de Direito, 
onde todas as instituições do Sistema de Justiça 
de Sergipe reafirmaram o seu compromisso 
com a inafastável preservação da Constituição 
Cidadã.

Salas de 
Estado-Maior
A instalação das salas de Estado-Maior em Sergipe é um 
pleito da OAB/SE. A intenção é materializar essa ideia da 
instalação das salas de Estado-Maior. Unir esforços para 
concluir e efetivar o projeto. A OAB Sergipe está 
disposta a ajudar, inclusive, financeiramente, para que 
esse tema tão caro, não só aos advogados, mas à 
diversas categorias profissionais e sistemas, seja, de 
fato, efetivado. Saiba mais sobre o tema nesta matéria.
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Planejar, organizar e 
otimizar
2023 chegou e trouxe, junto com ele, uma 
diversidade de expectativas. Seja advogado, 
médico, administrador, muitos profissionais 
querem otimizar o tempo para conseguir 
fazer tudo que é preciso. Alcançar os 
objetivos definidos é sempre o X da questão. 
Planejar, organizar atividades e direcionar 
esforços pode fazer grande diferença e ser a 
solução para o sucesso. Confira aqui 
algumas dicas pra te ajudar onde quer 
chegar.

Defesa das 
Prerrogativas
A Presidente da Comissão Nacional de 
Direitos Humanos da OAB, Drª Silvia Souza, 
convocou uma reunião extraordinária com 
transmissão pelo Youtube, no último dia 16, 
no objetivo de compartilhar informações 
sobre as ações adotadas pelo CFOAB, 
OAB/DF e CNDH, diante da ocorrência dos 
atos antidemocráticos deflagrados no dia 
08.01.23, que culminaram com a invasão e 
depredação aos prédios públicos dos três 
poderes, em Brasília. A presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da OAB 
Sergipe, a advogada e conselheira federal, 
Lílian Jordeline, destacou a atuação da 
Ordem no Estado. Saiba mais em nossa 
matéria.

Projeto Primeira Foto 
Profissional
Nesta edição, as sessões acontecem nos dias 
30 de janeiro, na sede da OAB/SE, das 14h às 
17h, e no dia 07 de fevereiro, na sede da 
Regional Itabaiana, das 14h às 17h.
As vagas são direcionadas para a Jovem 
Advocacia. Confira as regras de participação.

Compromisso da OAB 
Sergipe
O ano de 2022 foi marcado pelo 
compromisso da OAB Sergipe para a 
construção de uma advocacia moderna e 
cada vez mais próxima da sociedade. O 
projeto para Integrar, Fortalecer e Conectar a 
advocacia sergipana ganhou força e 
redgnificou a profissão. Entre as grandes 
conquistas da Ordem, está a nova sede da 
OAB, que será localizada no Centro 
Administrativo. Clique aqui e confira tudo o 
que foi realizado pela Ordem no ano de 2022.

 Justiça 
Restaurativa
Uma forma de ajudar na resolução de 
conflitos de uma maneira mais 
humanizada. O Fórum Estadual de 
Justiça Restaurativa tem o objetivo de 
despertar a sociedade e as 
instituições (que compõem o 
protocolo) para implementar e 
fortalecer práticas restaurativas por 
meio da formação dos seus 
profissionais, a fim conferir 
autonomia institucional. Veja como a 
foi a reunião do último dia 23.

’Amicus Curiae’
Após deliberação do Conselho 
Secccional, a OAB/SE teve a sua 
habilitação deferida como ‘Amicus 
Curiae’ em ação que busca anular a 
contratação de escritório de 
advocacia mediante inexigibilidade 
de licitação, valendo-se da indevida 
discussão acerca da singularidade dos 
serviços advocatícios. Saiba mais aqui.

Debate sobre o 
Agronegócio
A Advocacia do estado de Sergipe 
discutiu a perspectiva do profissional 
de Direito perante o setor do 
Agronegócio. O tema foi, inclusive, 
debatido em palestra realizada pela 
Comissão Especial de Direito do 
Agronegócio da OAB/SE, ocorrida na 
terça-feira, 25, no Plenário da Ordem. 
Entenda mais sobre o tema. Leia 
nossa matéria.

Incremento no 
Turismo
Ações para incrementar o turismo no 
Estado foram pauta de uma reunião 
na sede da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional Sergipe. 
Intermediada pela Comissão de 
Direito Aplicado à Hotelaria e ao 
Turismo, o encontro contou com a 
presença do presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis de 
Sergipe, Antônio Carlos Franco 
Sobrinho. O presidente da OAB/SE, 
Danniel Costa, também acompanhou 
a reunião e reforçou a importância do 
setor para o Estado. Veja aqui os 
desdobramentos da reunião.
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