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ATA DA REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES DA OAB/SC - 

31/03/2020 

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte, reuniram-se por meio de 

videoconferência, a Diretoria da OAB – Seccional de Santa Catarina, por seus 

composta por Rafael de Assis Horn, Presidente, Eduardo de Mello e Souza, Secretário-

Geral, Luciane Regina Mortari Zechini, Secretária-Geral Adjunta da OAB/SC, Juliano 

Mandelli Moreira, Tesoureiro, a Caixa de Assistência dos Advogados de Santa 

Catarina, composta por Claudia da Silva Prudêncio, Presidente, Pedro Cascaes Neto, 

Vice-Presidente, Alexandre Evangelista Neto, Tesoureiro, Jorge Alencar Paixão de 

Bairros, Secretário-Geral Adjunto e os Presidentes das Subseções: Rafael Búrigo 

Serafim, Presidente da OAB Criciúma, Danielle Masnik, Presidente da OAB Porto União, 

Gedson Pagnussatt, Presidente da OAB Fraiburgo, Herta de Souza, Presidente da OAB 

São José, Maria de Lourdes Zimath, Presidente da OAB Joinville, Maria Teresinha 

Erbs, Presidente da OAB Blumenau, João Moraes Azzi Junior, Presidente da OAB 

Tijucas, Alexandre Alves Vailatti, Presidente da OAB Timbó, Leandro Schiefler Bento, 

Presidente da OAB Laguna, Carlos Eduardo Marinho, Presidente da OAB Biguaçu, 

Rodrigo Goetten de Almeida, Presidente da OAB Lages, Mirian Gerhardt Dallegrave, 

Presidente da OAB Concórdia, Thiago Degasperin, Presidente da OAB Chapecó, 

Shames Pietro de Oliveira, Presidente da OAB Balneário Camboriú, Ana Elisa Mamfrim 

Farias, Presidente da OAB Navegantes, André Giordane Barreto, Presidente da OAB 

Sombrio, Edianez Bortot Faoro, Presidente da OAB Caçador, Eduardo Martins 

Antunes, Presidente da OAB Campos Novos, Cristiano Souza Rosa,  Presidente da 

OAB São Joaquim, Eliane Spricigo, Presidente da OAB Videira, Elisangela Schaitel, 

Presidente da OAB Joaçaba, Elói Pedro Bonamigo, Presidente da OAB São Miguel do 

Oeste, Angela Fabiana Beutler, Presidente da OAB Palmitos, Erivelton Alexandre 

Mendonça Fileti, Presidente da OAB de Tubarão, Fábio José Soar, Presidente da OAB 

de Rio do Sul, Fernanda Oliveira, Presidente da OAB de Xanxerê, Franciele Packer 

Jacobsen, Presidente da OAB Indaial, Gustavo Pacher, Presidente da OAB de Jaraguá 

do Sul, Jony Stulp, Presidente da OAB Pinhalzinho, Jalusa Mayer Guimarães, 

Presidente da OAB de Itapema, Laércio Machado Júnior, Presidente da OAB de 

Araranguá, Leandro Bernardino Rachadel, Presidente da OAB de Palhoça, Maria de 
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Fáthima da Costa Santini Teles, Presidente da OAB de Camboriú, Maurício Koche, 

Presidente da OAB de Balneário Piçarras, Maurício Martins Willemann, Presidente da 

OAB de São Bento do Sul, Mizael Wandersee Cunha, Presidente da OAB de São 

Francisco do Sul, Patrícia Velho da Silva, Presidente da OAB de Turvo, Rafael Elias da 

Costa, Presidente da OAB de Mafra, Renato Hartwig Grahl, Presidente da OAB de São 

Lourenço do Oeste, Renato Munhoz, Presidente da OAB de Brusque, Renato Felipe de 

Souza, Presidente da OAB de Itajaí, Tatiana Dellagiustina, Presidente da OAB de Braço 

do Norte, Tiago Mozzaquatro Fantinel, Presidente da OAB de Maravilha, além da 

Conselheira Estadual Gisele Kravchychyn, Coordenadora Adjunta das Comissões, 

Mauro Antonio Prezotto, Controlador Geral da OAB/SC, Jorge Luiz dos Santos 

Mazera, Presidente da Comissão de Direito Previdenciário Regime Geral, Fernando 

Drey, Coordenador Estadual do Comitê de Fiscalização e membro do comitê Nacional, 

sob a presidência do Presidente da OAB – Seccional de Santa Catarina, Rafael de Assis 

Horn e secretariada pela Presidente da OAB Porto União, Danielle Masnik, para 

deliberar sobre os assuntos a seguir: 

1. Referente alteração de prazos para implementação de benefícios para o INSS 

determinados pela Justiça Federal, o colégio de presidentes se manifesta por solicitar à 

Diretoria da OAB - Seccional de Santa Catarina que encaminhe ofício à Corregedoria do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região apresentando as considerações da advocacia 

catarinense quanto à problemática e solicitando a mudança de posicionamento. 

2. O colégio de presidentes sugere à OAB – Seccional de Santa Catarina que envie ao 

Conselho Federal da OAB, documento constando a compilação das medidas que 

advocacia catarinense entende serem importantes para o aprimoramento do exercício 

profissional enquanto perduram os efeitos da crise Covid-19, com o objetivo de contribuir 

na elaboração de atos normativos junto ao CNJ para o enfrentamento dos problemas 

advindos da necessidade de isolamento. As medidas consideradas importantes para a 

advocacia catarinense são aquelas decorrentes das deliberações pelos órgãos da OAB – 

Seccional de Santa Catarina e constam das atas dos referidos órgãos. 

3. Decorrente da pandemia Covid-19 os poderes constituídos tem editado e alterado atos 

normativos disciplinando de maneira geral a conduta da população. Entende o colégio de 

presidentes que na elaboração e publicação de tais atos normativos há de se resguardar 
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os princípios norteadores do Estado Democrático de Direito, dentre eles o princípio 

constitucional da segurança jurídica. Assim, o Presidente da OAB Jaraguá do Sul, 

propositor da medida, redigirá um documento a ser apreciado pelo comitê e pela diretoria 

da OAB – Seccional de Santa Catarina, ressaltando a necessidade de ser observada a 

segurança jurídica na edição de atos normativos. 

4. Foi relatado pela Presidente da CAASC, Dra. Cláudia da Silva Prudêncio, que a vacina 

para o combate da gripe (H1N1) promovida anualmente pela CAASC já está prevista para 

o mês de abril/2020. A Presidente ainda informou que a empresa Imunizar Clínica de 

Vacinas Ltda - vencedora do certame para o fornecimento das vacinas - precisou propor 

ação judicial em face de Abbot Laboratórios – seu fornecedor, tendo obtido a concessão 

de liminar para garantir a entrega das doses adquiridas. Contudo, ressaltou a Presidente, 

que a CAASC realizou a licitação e adquiriu as vacinas antes do início da crise Covid-19 

se baseando na demanda do ano passado, em que houveram 16 mil pessoas vacinadas. 

Assim a CAASC adquiriu para o ano de 2020, 20 mil doses da vacina, porém, a entrega 

destas está condicionada ao cumprimento da ordem judicial já expedida, estando na 

espera do recebimento. A previsão da CAASC é de oferecer as 20 mil doses da vacina ao 

preço de R$ 30,00 para advogados e seus dependentes, sendo a diferença de custo das 

doses subsidiada pela caixa de assistência. Durante a reunião foi discutida a possibilidade 

de fornecimento das vacinas de forma gratuita, em razão do atual contexto de crise, 

sendo proposto pelos presidentes de Criciúma, Chapecó e Blumenau que as subseções 

contribuíssem com percentual de seu repasse institucional para o pagamento das 

vacinas. Após vários debates inclusive sobre limitar a gratuidade a advogados 

adimplentes, foi recomendado pelo Presidente da OAB Itajaí o sobrestamento da decisão, 

sendo acompanhado pelos presidentes de Brusque, Palhoça e Navegantes, a qual foi 

vencida, sendo por maioria dos participantes decidido pelo prosseguimento das 

discussões.  Vencidos também, por maioria, os presidentes de Biguaçu, Brusque, 

Camboriú, Itajaí, Itapema, Palmitos, Palhoça e Navegantes que foram contrários à 

participação das subseções no custeio das vacinas. Ainda, vencidos os presidentes de 

Joaçaba, Palmitos, Palhoça e Itajaí que solicitaram gratuidade também aos inadimplentes. 

Foi proposta pelo presidente de Lages que a contribuição ao custeio da vacina pelas 

subseções se limite aos seus respeticvos inscritos que forem vacinados. Sendo 
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acrescentada pelo presidente de Tubarão, que a data limite de corte para consideração 

da adimplência seja a anuidade de 2019. Por fim a proposição dos presidentes das 

subseções de Criciúma, Blumenau e Chapecó, com emenda feita pelos presidentes das 

subseções de Lages e Tubarão, restou vencedora, ficando aprovado por maioria do 

colégio de presidentes a recomendação à Diretoria da OAB – Seccional de Santa 

Catarina de encaminhamento à CAASC – responsável pela campanha de vacinação -  o 

pleito de isenção da cobrança pela vacina aos advogados adimplentes, sendo que para 

tanto, as subseções contribuirão de forma solidária com o custeio do valor não subsidiado 

pela caixa de assistência. Sendo a CAASC favorável ao pleito, o comitê sugere que a 

Diretoria da OAB – Secional de Santa Catarina promova as ações necessárias ao 

desconto do repasse institucional de recursos às subseções para custeio do valor das 

vacinas que não subsidiado pela CAASC. 

5. Considerando que o exercício profissional da advocacia depende do uso de 

ferramentas tecnológicas, especialmente neste momento em que o trabalho remoto é 

cogente devido ao necessário isolamento social, sendo uma destas ferramentas o 

certificado digital, cujo registro e validação é realizada por autoridade certificadora e 

depende de alguns procedimentos de segurança, o colégio de presidentes recomenda à 

Diretoria da OAB – Seccional de Santa Catarina que dê ampla divulgação dos possíveis 

meios para a realização da obtenção e renovação do referido instrumento, inclusive 

disponibilizando tutorial para orientação aos advogados. 

6. Por explanação do Presidente foi dado conhecimento ao colégio de presidentes da 

criação de dois fundos de apoio à advocacia, (1) da CAASC com recursos destinados 

pelo FIDA do Conselho Federal da OAB, cujos requisitos e forma de distribuição estão 

sendo analisados pela caixa de assistência e posteriormente serão divulgados (2) da 

CFOAB, com aporte de doações que já conta com cerca de R$ 300 mil doados por 

advogados do eixo RJ/SP, cuja finalidade é a distribuição de auxílio alimentação aos 

advogados que declarem situação de necessidade. 

7. O lançamento do Programa Anuidade Zero Online pelo CFOAB foi anunciado pelo 

Presidente, que informou que a OAB Nacional já conveniou cerca de 30 grandes 

empresas nesse primeiro momento, as quais realizam vendas online através do cartão 
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cadastrado pelo programa, cujos pontos reverterão em descontos da anuidade. Aqui em 

SC o lançamento será ajustado com os Presidentes de Subseções. 

8. O colégio de presidentes manifesta-se pela criação, pela OAB – Seccional de Santa 

Catarina, de um canal de comunicação para receber informação de eventual problema de 

atendimento pelas instituições financeiras no pagamento dos alvarás judiciais e assim 

possa promover as medidas cabíveis. 

9. Em atenção à necessidade de manutenção das ações de fiscalização do exercício da 

advocacia, sobretudo atendendo aos abusos na utilização de meios de propaganda, o 

comitê sugere à OAB – Seccional de Santa Catarina que promova as ações necessárias 

no sentido de dar condições para que a campanha de orientação preparada pelo Sistema 

de Fiscalização Estadual seja efetivada nos canais de comunicação da OAB/SC. 

Ao final, não havendo mais assuntos na pauta a serem deliberados, passou-se a palavra 

aos participantes que fizeram suas considerações finais parabenizando os responsáveis 

pelas medidas tomadas. Sendo então pelo presidente encerrada a reunião foi pela 

secretária lavrada a presente ata, a qual tendo sido submetida aos componentes 

presentes na reunião restou aprovada.  

 

 


