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Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Santa Catarina 

ATA DO 95º COLÉGIO DE PRESIDENTES DE SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS 1 
ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO SANTA CATARINA, REALIZADO NOS DIA 30 2 
de abril de 2020, pelo modo virtual. Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte, 3 
por videoconferência, o senhor Presidente da Seccional Dr. Rafael de Assis Horn deu 4 
início a abertura oficial do 95º Colégio de Presidentes das Subseções e registrou a 5 
presença dos (as) Doutores (as): Eduardo de Mello e Souza, Secretário-Geral; 6 
Luciane Regina Mortari Zechini, Secretária-Geral Adjunta e Juliano Mandelli 7 
Moreira, Diretor Tesoureiro, Dr. Fábio Jeremias de Souza, Dra. Sabine Mara Müller 8 
Souto, Dr. Paulo Marcondes Brincas, Dr. Tullo Cavallazzi Filho, Dra. Sandra 9 
Krieger Gonçalves, Dr. José Sérgio Cristóvam da Silva, Conselheiros Federais, Dra. 10 
Cláudia da Silva Prudêncio presidente da CAASC, Dr. Pedro Cascaes Neto, Vice-11 
Presidente da CAASC; Dra. Luciana Franzen, Secretária Geral da CAASC; Jorge 12 
Alencar Paixão de Bairros; Secretário Geral Adjunto da CAASC; Alexandre 13 
Evangelista Neto, Tesoureiro; Dr. Raphael dos Santos Bigaton, Conselheiro 14 
Estadual; Dr. Ricardo Correa Junior, Conselheiro Estadual e Presidente da ACAT; 15 
Thiago Custódio Pereira, Conselheiro Estadual e Coordenador de Relacionamento 16 
com a Justiça Estadual; Dr. Thiago Souza de Albuquerque, Conselheiro Estadual 17 
Suplente; Dra. Caroline Terezinha Rasmussen da Silva, Conselheira Estadual 18 
Suplente e Presidente da Comissão de Prerrogativas e Defesa dos Honorários e dos 19 
Presidentes de Subseções: Drs.(as) Laércio Machado Júnior, Subseção de 20 
Araranguá, Shames André Pietro de Oliveira, Subseção de Balneário Camboriú; 21 
Mauricio Koche, Subseção de Balneário Piçarras; Carlos Eduardo Marinho, 22 
Subseção de Biguaçu; Maria Teresinha Erbs, Subseção de Blumenau; Tatiana Della 23 
Giustina, Subseção de Braço do Norte; Edianez Bortot Faoro, Subseção de Caçador 24 
Maria de Fáthima da Costa Santini Teles, Subseção de Camboriú; Eduardo Martins 25 
Antunes, Subseção de Campos Novos; Israel Dias dos Santos, Subseção de 26 
Canoinhas; Thiago Degasperin, Subseção de Chapecó; Mirian Gerhardt Dallegrave, 27 
Subseção de Concórdia; Rafael Búrigo Serafim, Subseção de Criciúma; Carlos 28 
Leonardo Salvadori Didoné, Subseção de Curitibanos; Gedson Pagnussatt, 29 
Subseção de Fraiburgo; Maria Isabela Cantarelli Sahione, OAB de Garopaba; 30 
Christian Marcel Batista, Presidente da Subseção de Gaspar; Kadyr Sebolt Cargnin, 31 
Subseção de Imbituba; Franciele Packer Jacobsen, Subseção Indaial; Jalusa Mayer 32 
Guimarães, Subseção de Itapema; Gustavo Pacher, Subseção de Jaraguá do Sul; 33 
Elisangela Schaitel, Subseção de Joaçaba; Maria de Lourdes Bello Zimath, 34 
Subseção de Joinville; Rodrigo Goetten de Almeida, Subseção de Lages; Leandro 35 
Schiefler Bento, Subseção de Laguna; Rafael Elias da Costa, Subseção de Mafra; 36 
Ana Elisa Mamfrim Farias, Subseção de Navegantes; Fernando Cruzetta, Presidente 37 
de Orleans; Angela Fabiana Beutler, Subseção de Palmitos, Jony Stulp, Subseção de 38 
Pinhalzinho; Danielle Masnik, Subseção de Porto União; Fabio José Soar, Subseção 39 
de Rio do Sul; Mauricio Martins Willemann, Subseção São Bento do Sul; Mizael 40 
Wandersee Cunha, Subseção de São Francisco do Sul; Cristiano Souza da Rosa, 41 
Subseção de São Joaquim; Renato Hartwig Grahl, Subseção São Lourenço do Oeste; 42 
Eloi Pedro Bonamigo, Subseção de São Miguel do Oeste; Herta de Souza, Subseção 43 
de São José; André Giordane Barreto, Subseção de Sombrio; João Moraes Azzi Jr., 44 
Subseção Tijucas; Alexandre Alves Vailatti, Subseção Timbó; Erivelton Alexandre de 45 
Mendonça Fileti, Subseção de Tubarão; Patrícia Velho da Silva, Subseção de Turvo; 46 
Eliane Spricigo, Subseção de Videira, Fernanda Oliveira, Subseção de Xanxerê. 47 
Registradas, ainda, as seguintes presenças: Dr. Anacleto Canan, Presidente do 48 
Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SC; Gustavo Villar Mello Guimarães; Dr. Álvaro 49 
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Carlini, Vice-Presidente da comissão de Conciliação e Mediação da OAB/SC; Dra. 50 
Cláudia Bressan da Silva, ex-Coordenadora de Relacionamento com a Justiça 51 
Estadual; Fabrício Mendes dos Santos, Coordenador de Relacionamento com a 52 
Justiça do Trabalho; Dr. Gilberto Lopes Teixeira, Presidente do IASC; Dra. Rissiane 53 
Damião dos Santos Koech Goulart, Presidente da Comissão de Conciliação e 54 
Mediação. Ausências justificadas: Dr. Mauricio Alessandro Voos, Vice-Presidente e 55 
coordenador do Colégio de Presidentes e Dr. Tiago Mozzaquatro Fantinel, Presidente 56 
da Subseção de Maravilha; Dr. Rafael fez seu pronunciamento inicial agradecendo o 57 
engajamento de todos neste período tão peculiar que estamos vivendo, tanto na 58 
OAB/SC, como em todo o mundo; registrou ser este o primeiro colégio virtual com pauta 59 
longa e, por tal razão, acredita que serão necessárias reuniões mais frequentes como 60 
esta; agradeceu a presença de todos os presidentes, conselheiros, presidentes de 61 
comissões desejando a todos um excelente colégio. Após, passou-se a palavra à Dra. 62 
Claudia Prudêncio, presidente da CAASC, que cumprimentou a todos e desejou um 63 
bom colégio e que fossem todos objetivos em prol da advocacia. ABERTURA DOS 64 
TRABALHOS: Aprovadas à unanimidade as atas das reuniões anteriores previamente 65 
enviadas aos presidentes, passou-se à designação dos Presidentes para a elaboração 66 
da Carta:  Dr. André Giordane Barreto, presidente da OAB de Sombrio, Dra. Danielle 67 
Masnik, presidente da OAB de Porto União; Dra. Maria de Lourdes Bello Zimath 68 
presidente da OAB de Joinville e Dr. Thiago Degasperin, presidente da OAB de 69 
Chapecó. Ato contínuo, o Presidente passou à ordem do dia. 1. APRESENTAÇÃO: 70 
Medidas do Sistema OAB/SC contra a COVID-19. Expositor: Rafael Horn – 71 
Presidente da OAB/SC. DELIBERAÇÃO: Medidas aprovadas, discriminadas no ebook 72 
entregue à advocacia, bem como a realização de reuniões bimestrais deste colégio, 73 
pelo meio virtual. 2. APRESENTAÇÃO: Excelência na gestão OAB metas por setor. 74 
Capacitação e melhorias de processos internos. Expositor: Rafael Horn – Presidente 75 
da OAB/SC que esclareceu que o foco de investimento da OAB/SC neste exercício será 76 
torná-la 100% digital, o que foi aprovado por unanimidade. 3. APRESENTAÇÃO: 77 
Tramitação dos processos administrativos virtuais OAB/SC: TED e Conselho. 78 
Expositores: Eduardo Mello – Secretário-Geral e Luciane Mortari - Secretária-Geral 79 
Adjunta. Dr. Gustavo Pacher pediu a palavra e sugeriu que a OAB disponibilize as 80 
ferramentas para assinatura eletrônica dos documentos, para evitar trabalho de 81 
impressão, assinatura física e redigitalização. Dr. Eduardo disse que as assinaturas 82 
digitas são reguladas por norma federal e o CFOAB já tem Resolução neste sentido e, 83 
por tal razão, fará uma referência legislativa na minuta da regulamentação ora 84 
recomendada que será levada ao conselheiro Leonardo Reis, relator da matéria para 85 
aprovação na próxima reunião do Conselho Pleno. DELIBERAÇÃO: Recomendado 86 
texto elaborado pela Secretaria Geral com sugestão do Dr. Gustavo Pacher. 4. 87 
APRESENTAÇÃO: Redução de tempo de instrução dos processos do TED. 88 
Sessões virtuais do TED em tempos de pandemia COVID-19. Expositor: Anacleto 89 
Canan – Presidente do TED. DELIBERAÇÃO: Aprovada a adoção do sistema virtual 90 
para dar término aos processos ético-disciplinares que estão tramitando e não precisam 91 
de instrução. Empenho pessoal dos presidentes das subseções em agilizar a tramitação 92 
dos processos disciplinares. 5. APRESENTAÇÃO: Solenidades Virtuais de entrega 93 
de credenciais no Sistema OAB/SC. Expositor: Eduardo de Mello e Souza - 94 
Secretário-Geral. DELIBERAÇÃO: Aprovada a realização da solenidade virtual na forma 95 
explicitada pelo Secretário-Geral. As solenidades virtuais serão coordenadas pela 96 
Seccional e realizadas em conjunto com as subseções que tiverem advogados com 97 
recebimento de credenciais. Os advogados farão o compromisso antes por e-mail, 98 
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receberão a entrega virtual da credencial e posteriormente a entrega física na seccional 99 
ou nas subseções. 6. APRESENTAÇÃO: Impactos Financeiros da Crise COVID-19 100 
sobre o Sistema OAB/SC. Expositor: Juliano Mandelli – Diretor Tesoureiro. Depois das 101 
manifestações da Dra. Isabela e do Dr. Israel, Dr. Rafael Búrigo alertou sobre as 102 
prováveis perdas nos eventos e qualidades de atendimento após a pandemia; o Dr. 103 
Thiago Degasperin disse que devem ser tomadas medidas sustentáveis em um projeto 104 
interno com inteligência criativa, pois o dinheiro é da advocacia; a Dra. Danielle acredita 105 
que as subseções precisam pensar nos momentos de assistencialismo junto com a 106 
CAASC. Dr. Pedro Cascaes solicitou engajamento de todos os presidentes e disse que 107 
a CAASC, por ser maior, tem uma logística mais eficiente, assim, solicitou que as 108 
subseções compartilhassem suas ações para que preservassem o caixa das 109 
subseções. DELIBERAÇÃO: Aprovada implementação de Política de austeridade e 110 
sustentabilidade com responsabilidade fiscal, para que o Sistema OAB/SC não gaste 111 
mais do que arrecada, mesmo em momento de crise. Nova proposta orçamentária 112 
conjunta está sendo elaborada por todas instituições que compõem o Sistema OAB/SC 113 
e será apresentada ao Colégio e ao Conselho Estadual. 7. APRESENTAÇÃO: 114 
Campanha de Vacinação CAASC. Expositora: Cláudia da Silva Prudêncio – 115 
Presidente da CAASC. Dr. Rafael parabenizou a CAASC pela capacidade de 116 
articulação e que temos vários desafios ainda pela frente. A Dra. Cláudia fez um relato 117 
sobre toda a problemática que envolveu a campanha de vacinação desde a 118 
interferência com medidas judiciais dentre outras várias articulações, inclusive com o 119 
MPF, para que o termo acontecesse e disse que finalmente chegaram as vinte mil 120 
vacinas e que hoje começou a campanha. Após manifestações da Dr. Sandra Krieger, 121 
Dr. Pedro Cascaes, Dra. Luciana Franzen, falaram Dr. Erivelton, Dra. Maria de Fáthima 122 
e Dra. Franciele acerca da campanha nas suas subseções. DELIBERAÇÃO: Apoiar a 123 
campanha de vacinação nos termos instituídos pela CAASC. 8. PROPOSIÇÃO: 124 
Formação de grupo de trabalho para avaliar a reestruturação societária e 125 
administrativa da CAASC, buscando total integração estrutural com a OAB/SC, 126 
com apresentação de propostas para deliberação extraordinária em até 90 dias. 127 
JUSTIFICATIVA: A estrutura societária da CAASC foi criada em outro momento político, 128 
em que o país não dispunha de proteção à saúde e assistência social como nos dias 129 
atuais, inclusive por tipo societário sui generis, e com propósitos alinhados aquele 130 
período histórico. A norma que a criou estabelece o repasse de 50% da arrecadação da 131 
OAB/SC para as atividades das caixas de assistência, entretanto, em Santa Catarina há 132 
regramento próprio para repasse de 20%, com retorno de 3% para contribuição com o 133 
custeio da estrutura física, segundo informações apuradas. Esse modelo, além de 134 
subtrair completamente capacidade de investimento da OAB/SC, e pode gerar 135 
desalinhamento entre as ações de uma entidade e outra, como já aconteceu no 136 
passado recente das entidades, por divergência política de seus dirigentes. Como 137 
atualmente o cenário é propício do ponto de vista político, e extremamente conveniente 138 
pelo momento histórico e econômico em que vivemos, parece-nos mais adequado 139 
equiparar a estrutura da CAASC, que busca assistir às necessidades mais elementares 140 
dos advogados, à estrutura de outras comissões da OAB/SC, como por exemplo, 141 
Defesa das Prerrogativas, Fiscalização, Direito Empresarial, ou outras. Importante 142 
destacar a implantação desse novo modelo societário não prejudicará em nada na 143 
execução das ações, e nem retira a relevância do primoroso trabalho que vem sendo 144 
desenvolvido pela CAASC. Entretanto, em contraponto, a referida alteração fortalecerá 145 
ainda mais à OAB/SC, com comunicação unificada e ações absolutamente integradas, e 146 
sem exposição à eventuais mudanças de orientação política. Nesse sentido é 147 
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importante destacar que boa parte dos advogados ainda hoje não compreende os 148 
limites de atuação da CAASC, e outros já consideram ser efetivamente uma única 149 
entidade. Por fim, também, essa alteração regulariza a divergência existente entre 150 
diversos normativos no que tange ao percentual de repasse (cabendo a diretoria da 151 
OAB/SC gerir o que destinará para cada área de atuação conforme planejamento), 152 
fortalece o caixa da OAB/SC – possibilitando a execução de ações e políticas ainda 153 
mais integradas (até mesmo reduzindo anuidade, caso oportuno e conveniente), unifica 154 
a comunicação com o público externo e advogados, concentra a representação dos 155 
advogados na figura do Presidente da Seccional, simplifica todos os cerimoniais 156 
(contribuindo para torna-los ainda mais curtos), e corrige uma distorção política entre as 157 
demais comissões (por qual razão a CAASC, que presta assistência, tem estrutura e 158 
representação privilegiada – inclusive com recursos específicos – e as demais 159 
comissões que prestam serviços relacionados à atividade fim da advocacia não – há 160 
uma nítida inversão de valores). Por tais razões, propomos a criação de um grupo de 161 
trabalho, com a indispensável participação das diretorias da CAASC-Diretoria (2 162 
membros), OAB/SC-Diretoria (2 membros), Conselheiros (3 membros) e presidentes de 163 
subseção (3 membros). Prazo máximo de apresentação da proposta ao Colégio de 164 
Presidentes e Conselho: 90 dias. Expositor: Gustavo Pacher – Presidente da Subseção 165 
de Jaraguá do Sul. Após a exposição da proposição, o  Conselheiro Federal Dr. Paulo 166 
Brincas fez suas colocações acerca da relevância da existência da CAASC, ao mesmo 167 
tempo em que acredita que tal proposição deva ser estudo para o futuro no sentido de 168 
que sempre temos que estar revendo nossas instituições; o Dr. Rafael que o referido 169 
debate deve ser feito a nível federal e que não há razão para tratá-lo estadualmente, e, 170 
que acredita não ser o momento oportuno para fazê-lo, tendo em vista que muitos 171 
temas de extrema urgência e relevantes para a advocacia catarinense estão sendo 172 
tratados em  razão da maior crise sanitária vivida pelo mundo nos últimos tempos; disse 173 
ainda que há um plano de gestão delineado e alinhado entre OAB/SC e CAASC de um 174 
projeto coletivo que está por ora sendo adaptado em virtude da pandemia. Após as 175 
falas de vários presidentes que se manifestaram contra a proposição, a Dra. Cláudia 176 
demonstrou sua total irresignação acerca do assunto enaltecendo a importância da 177 
existência e atuação da CAASC. DELIBERAÇÃO: Proposição rejeitada pelo Colégio de 178 
Presidentes sem prejuízo de que seja encaminhada pelo expositor ao CFOAB para 179 
deliberar a respeito, já que é matéria de debate a nível federal. 9. PROPOSIÇÃO: 180 
Solicitação de um estudo/posicionamento sobre a norma do Conselho Superior 181 
de Justiça do trabalho sobre audiência à distância para que faça constar 182 
expressamente no texto a necessidade de anuência das partes. Expositora: Maria 183 
de Lourdes Bello Zimath – Presidente da Subseção de Joinville. Após exposição da 184 
proposição, seguiram as colocações do Dr. Gustavo Villar, presidente da Comissão de 185 
Direito do Trabalho e do Dr. Fabrício Mendes, coordenador de Relacionamento com a 186 
Justiça do Trabalho, vieram as manifestações do Dr. André, da Dra. Herta, da Dra. 187 
Mirian e da Dra. Maria de Lourdes no sentido de que consideram tais audiências de 188 
grande risco à advocacia e às partes e que a possibilidade de nulidade das mesmas 189 
será muito grande. DELIBERAÇÃO: Que seja levado à Corregedoria trabalhista que a 190 
deliberação do colégio de presidentes da OAB/SC é de que as audiências de instrução 191 
por meio virtual podem ser realizadas desde que com o consentimento das partes e de 192 
seus procuradores. 10. PROPOSIÇÃO: Como as subseções pensam em administrar 193 
seus eventos presenciais ao longo desse ano, principalmente, semana da 194 
advocacia, que demanda “aglomeração”. Expositora: Maria de Lourdes Bello Zimath 195 
– Presidente da Subseção de Joinville. Por enquanto ainda há decreto governamental 196 
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de que eventos de tais naturezas não podem ser realizados. Haverá que se aguardar as 197 
determinações dos órgãos sanitários e governamentais no decorrer dos próximos 198 
meses. DELIBERAÇÃO: Tema sobrestado para o próximo colégio que será em meados 199 
de junho. 11. PROPOSIÇÃO: Regulamentação pelo Tribunal de Justiça de Santa 200 
Catarina da nomeação, e remuneração, de advogado pelo sistema AJG para 201 
pessoa hipossuficiente que pretende promover uma medida judicial. Justificativa: A 202 
resolução de nº 05 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa 203 
Catarina trata da nomeação de advogados apenas para as demandas que estão em 204 
trâmite, sendo silente a respeito da situação onde há necessidade do cidadão 205 
hipossuficiente de ter acesso a um advogado que será nomeado e remunerado pelo 206 
sistema AJG para propositura de uma demanda. Há uma intensa procura pela 207 
sociedade por advogados dativos, especialmente nas comarcas onde não há escritórios 208 
da Defensoria Pública, sinal de que há uma significativa população carente que 209 
necessita dos serviços de advogado para ações novas. Os magistrados carecem de 210 
uma normativa da Corregedoria Geral de Justiça ou da Presidência do Tribunal para 211 
implementar este serviço, pois na ausência de regulamentação, não há como atender a 212 
demanda. Expositor: Shames André Pietro de Oliveira - Presidente da Subseção de 213 
Balneário Camboriú. Encaminhar ao TJSC a necessidade de que sejam criadas 214 
soluções para melhor regulamentar a garantia aos jurisdicionados hipossuficientes de 215 
integral acesso à justiça através do sistema AJG.  Colocada a proposição pelo Dr. 216 
Shames, a Dra. Cláudia Bressan fez suas colocações e agradeceu ao Presidente e 217 
disse que está deixando a coordenadoria de Relacionamento com a Justiça Estadual e 218 
está passando a coordenação para o Conselheiro Estadual Dr. Thiago Custódio; 219 
colocou ainda que a questão da triagem sempre foi uma preocupação já levada ao 220 
TJSC e que não vê a possibilidade da OAB/SC fazer essa triagem até por uma questão 221 
orçamentária e, ainda, que não vê solução imediata para o caso; sugeriu 222 
encaminhamento de proposição para que a corregedoria do TJSC faça tal 223 
regulamentação. Dr. Rafael agradeceu e parabenizou o trabalho da Dra. Cláudia e já 224 
apresentou a todos o Dr. Thiago Custódio passando a ele a fala que agradeceu e disse 225 
do desafio gigante de substituí-la. Vários presidentes fizeram suas colocações 226 
replicando suas preocupações bem como dividindo algumas experiências entre as 227 
subseções e comarcas locais referentes ao sistema AJG. DELIBERAÇÃO: Criada 228 
comissão para elaborar proposição a ser encaminhada à corregedoria do TJSC para 229 
regulamentação e remuneração da implementação do sistema AJG. (Dr. Thiago 230 
Custódio – Coordenador de Relacionamento com a Justiça Comum e os presidentes 231 
das subseções de Balneário Camboriú, Dr. Shames de Oliveira, de Porto União, Dra. 232 
Danielle Masnik, de Timbó, Dr. Alexandre Vailatti, de Turvo, Dra. Patrícia Velho da Silva 233 
e de Braço do Norte, Dra. Tatiana Della Giustina). 12. PROPOSIÇÃO: Rodízio de 234 
peritos e ampla divulgação de rol dos habilitados. Justificativa: Em correição 235 
realizada no Foro Trabalhista de Lages, em 10/02/20, foi solicitada a disponibilização de 236 
rol de peritos, bem como a realização de rodízio, conforme consta da Ata da 37ª 237 
Inspeção Correcional Ordinária. Não há notícias de que os advogados consigam 238 
acessar o rol, bem como verificar se há efetivo rodízio entre os habilitados. Expositor: 239 
Rodrigo Goetten de Almeida – Presidente da Subseção de Lages. DELIBERAÇÃO: A 240 
Comissão de Direito do Trabalho bem como a Coordenadoria de Relacionamento com a 241 
Justiça Comum irão encaminhar solicitações aos juízes locais bem como às 242 
corregedorias em cada caso específico, com recomendação pelo rodízio de peritos e 243 
que a lista dos mesmos seja noticiada e colocada nos sites das justiças respectivas 244 
(seja trabalhista ou estadual). 13. Encaminhamentos das deliberações do último 245 
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Colégio Estadual de Presidentes das Subseções ocorrido em 06 e 07 de dezembro 246 
de 2019 na cidade de Gravatal. 13.1. Questão do CEJUSC está em discussão o 247 
posicionamento do TJSC referente à não obrigatoriedade de participação do advogado 248 
juntamente com a comissão de mediação e conciliação (Dra. Rissiane e Dr. Álvaro) 249 
tendo em vista haver novo desembargador coordenando COJEPEMEC – Des. Zoldan 250 
(proposição 1 do Colégio de Presidentes de Subseções de Gravatal); 13.2. No caso de 251 
advogados pareceristas, oficiada PGJ e, diante da negativa de se fazer nota ou 252 
orientação aos promotores, deliberou-se no sentido de que a próxima ação com 253 
acusação infundada em face de advogados pareceristas ajuizada pelo MP será 254 
encaminhada à comissão de prerrogativas para avaliar a tomada de medidas mais 255 
enérgicas contra o promotor (proposição 7 do Colégio de Presidentes de Subseções de 256 
Gravatal); 13.3. Quanto ao tema referente ao diagnóstico da Defensoria Pública nas 257 
subseções, foi feito contato com o Defensor Público Geral sendo que a reunião será 258 
posteriormente marcada aguardando-se a disponibilidade do mesmo (proposição 9 do 259 
Colégio de Presidentes de Subseções de Gravatal); 13.4. As questões encaminhadas 260 
pelo Colégio ao CFOAB ainda estão lá pendentes de estudo em função da pandemia 261 
(proposições 11 e 13 do Colégio de Presidentes de Subseções de Gravatal). 13.5. 262 
Questão da atribuição da responsabilidade para o envio de carta precatória está para 263 
elaboração de parecer da Comissão de Processo Civil (proposição 19 do Colégio de 264 
Presidentes de Subseções de Gravatal). Finalizada a pauta, Dr. Erivelton pediu a 265 
palavra, agradeceu a todos os colegas, disse que aprendeu muito com tudo que viveu 266 
na OAB e que está passando a presidência ao seu vice, pois está renunciando ao 267 
mandato de presidente da Subseção de Tubarão para seguir em projeto pessoal; Dr. 268 
Rafael agradeceu ao Dr. Erivelton disse que sempre foi um grande presidente e que 269 
fará muita falta, mas que respeita a decisão em prol do que sempre quis seguir; Dr. 270 
Shames, Dra. Herta e Dra. Elisângela, Dra. Maria Teresinha, Dra. Maria de Lourdes e a 271 
Dra. Luciane Mortari fizeram suas considerações finais e agradecimentos à CAASC. 272 
Após congratulações, o Conselheiro Federal Dr. Tullo Cavallazzi pediu a palavra, 273 
parabenizou o trabalho de todos em prol da advocacia e fez a ressalva de que acredita 274 
que os dados alardeados pelos tribunais em termos de produtividade devem ser 275 
fiscalizados e contrapostos pela OAB para que justifiquem esse afastamento social não 276 
da Covid-19, mas do advogado, da advocacia e do relacionamento com o Judiciário, 277 
porém, devem ser muito bem pensados para que se preserve o relacionamento 278 
institucional; falou ainda do julgamento da ADIN 5.100/2014 no STF, proposta pela OAB 279 
Nacional, em 2014, contra a Lei 15.945/2013, de Santa Catarina, que reduziu o teto de 280 
pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) de 40 para 10 salários mínimos 281 
no Estado; relatou que realizou a sustentação oral pela instituição e que restou 282 
declarada parcialmente procedente a inconstitucionalidade da lei de forma a excluir do 283 
âmbito de aplicação da mesma as condenações judiciais já transitadas em julgado ao 284 
tempo de sua publicação. Lida e ajustada, restou aprovada a Carta do 95º Colégio de 285 
Presidentes de Subseções da OAB/SC no modo virtual. O Presidente da Seccional, Dr. 286 
Rafael agradeceu a presença de todos e registrou a foto do primeiro colégio virtual da 287 
instituição catarinense. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o Colégio de 288 
Presidentes e eu, Silvia Búrigo Tomelin, Secretária designada, lavrei a presente ata, 289 
que, após aprovada, será devidamente assinada. 290 
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