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01.
RETOMADA GRADUAL
DAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS

7

No primeiro momento em que foram decretadas as medidas para o 

enfrentamento do Coronavírus no Estado de Santa Catarina, a OAB/SC 

buscou garantir a continuidade da prestação jurisdicional e do 

exercício da advocacia.

A segunda fase ficou marcada pelo retorno dos prazos dos processos 

virtuais e pelos desafios que acompanharam a implantação da nova 

forma de atuar no Judiciário: audiências telepresenciais mistas, 

sustentação oral por videoconferência, acesso online aos magistrados 

e servidores, dentre tantos outros.

Agora, a terceira etapa, com a retomada gradual das atividades 

presenciais no Poder Judiciário e o pleno atendimento à advocacia. 

Questões como o cumprimento dos mandados judiciais represados, a 

realização das audiências mistas, acesso aos processos físicos e o 

atendimento presencial e virtual à advocacia catarinense foram os 

principais objetivos da interlocução da Seccional com todos os 

Tribunais com Jurisdição em Santa Catarina.

OAB/SC LIDERA MOVIMENTO
PELA RETOMADA PRESENCIAL
A OAB/SC ouviu a opinião da advocacia catarinense e quase 80% dos 

profissionais que participaram da enquete realizada pela Seccional

FA
SE
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manifestaram sua posição pela retomada gradual da atividades no 

Poder Judiciário.

Saiba os detalhes clicando aqui

Em conexão, asc, Acat, Aacrimesc e Atesc também consolidaram 

posição pela retomada responsável no Judiciário. 

Saiba os detalhes clicando aqui

CRONOGRAMA NACIONAL

OAB/SC também liderou o tema nacionalmente e teve aprovado pelo 

Colégio de Presidentes do CFOAB  requerimento junto ao CNJ para 

determinar aos Tribunais a estipulação de cronograma para retomada 

gradual das atividades presenciais no Judiciário. 

Saiba os detalhes clicando aqui

CRONOGRAMA NA
JUSTIÇA ESTADUAL

O primeiro Tribunal a acolher o pleito da OAB/SC foi o TJSC, que por 

meio do diálogo institucional, iniciou a retomada no dia 23 de setembro.
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/quase-80-dos-participantes-enquete-realizada-pela-oabsc-querem-retomada-gradual-e-responsabilidade-d/18158
https://www.oab-sc.org.br/noticias/conexao-iasc-acat-aacrimesc-e-atesc-unem-se-ao-pleito-oabsc-consolidam-posicao-pela-retomada-das-ati/18124
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-propoe-e-colegio-presidentes-oab-nacional-aprova-requerimento-ao-cnj-para-determinar-aos-tribu/18197


A OAB/SC esteve presencialmente nos Fóruns para acompanhar a 

abertura.

S

Saiba os detalhes clicando aqui

Com essa medida os mandados judiciais voltaram a ser  cumpridos 

presencialmente por oficiais de justiça que não estejam em grupos de 

risco, além da retomada das perícias e atendimento presencial com 

agendamento. As audiências também passaram a ser realizadas de 

forma mista e foi garantida presença de, ao menos, um servidor em 

cada vara para melhor atendimento.

Saiba os detalhes clicando aqui

CENTRAL DE ATENDIMENTO
À ADVOCACIA NO 2º GRAU DE 
JURISDIÇÃO

Outro importante avanço foi estender, a pedido da OAB/SC, a  Central 

de Atendimento Eletrônico à Advocacia também no 2º Grau de 

Jurisdição.

Saiba os detalhes clicando aqui

79

https://www.oab-sc.org.br/noticias/retomada-gradual-das-atividades-presenciais-oabsc-acompanha-abertura-dos-foruns-na-justica-estadual/18209
https://www.oab-sc.org.br/noticias/veja-como-vai-funcionar-retomada-das-atividades-presenciais-na-justica-estadual/18193
https://www.oab-sc.org.br/noticias/acolhendo-proposicao-oabsc-orgao-especial-do-tjsc-aprova-criacao-central-atendimento-eletronico-2o-g/18145


Para atendimento pelos gabinetes dos desembargadores, entrega de 

memoriais, processos físicos (em papel) e informações processuais.

VEDAÇÃO DA REALIZAÇÃO 
COMPULSÓRIA DE AUDIÊNCIAS 
VIRTUAIS NA JUSTIÇA ESTADUAL

A OAB/SC reivindicou e o TJSC atendeu o pleito em defesa da advocacia 

catarinense pela vedação da realização compulsória de audiências de 

instrução virtuais no âmbito do Poder Judiciário. A Orientação 12/2020 

e a nova Orientação 30/2020, anunciadas no mesmo dia  garantiram 

que a classe fizesse por simples petição à magistratura o requerimento 

para adiar o processo virtual quando houver problemas técnicos e 

instrumentais, seja do profissional, partes ou testemunhas, para 

cumprir o ato por videoconferência – além de dispensar o advogado da 

obrigação de intimar as partes ou as testemunhas para 

comparecimento em escritório do profissional a fim de efetivar a 

audiência.

Saiba os detalhes clicando aqui

VARAS
DE FAMÍLIA

A OAB/SC, ao lado do IBDFAM/SC, 

também garantiu que as 

conversas realizadas por meio de 

videoconferência não sejam 

anexadas aos autos do processo 

judiciário.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-reivindicou-e-tjsc-decidiu-por-vedar-realizacao-compulsoria-audiencias-virtuais-dispensar-advo/18057
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-e-ibdfamsc-reforcam-que-conversas-realizadas-por-meio-videoconferencia-nao-podem-ser-anexadas-/18351


JUSTIÇA DO
TRABALHO
Desde o dia 15 de outubro, o TRT12 acolheu proposição da OAB/SC e 

iniciou a retomada gradual das atividades presenciais. A OAB/SC 

acompanhou esse avanço e requereu algumas melhorias, como a  

disponibilização de salas nos Fóruns para depoimentos em audiências 

mistas por sistema de videoconferência e a instalação de barreiras de 

acrílico nas salas de audiência.

Saiba os detalhes clicando aqui

JUSTIÇA
FEDERAL
Atendendo pleito da OAB/SC, a Justiça Federal retornou as atividades 

no dia 19 de outubro. Entre os avanços garantidos pela Seccional, está 

a realização das audiências de instrução mistas e a realização de 

perícias médicas no prédio do Tribunal mediante agendamento prévio.

Saiba os detalhes clicando aqui

A OAB/SC também garantiu na Justiça Federal a  disponibilização do 

sistema de Agendamento Virtual e o acesso à sala de apoio à 

advocacia.

Saiba os detalhes clicando aqui

SOS ADVOCACIA

A retomada gradual nos tribunais da Justiça Federal, da Estadual e a do 

Trabalho já está acontecendo de forma efetiva, com acompanhamento 

de perto da Seccional. Atenta para que a advocacia catarinense esteja 

sendo plenamente atendida, a Ordem catarinense reforça o canal 

FalaJus, ambiente no qual os profissionais encontram todos os
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/retomada-justica-do-trabalho-oabsc-requer-melhorias-na-implementacao-retorno-das-atividades-presenci/18280
https://www.oab-sc.org.br/noticias/pleito-atendido-oabsc-acompanha-retomada-atividades-presenciais-na-justica-federal/18290
https://www.oab-sc.org.br/noticias/vitoria-advocacia-justica-federal-acolhe-novos-pleitos-oabsc/18313#:~:text=A%20advocacia%20conquista%20mais%20uma,das%20atividades%20presenciais%20da%20JFSC


contatos dos magistrados e unidades judiciárias da Justiça Estadual, 

Federal e Trabalhista.

Saiba os detalhes clicando aqui

INSS 
Atuando incessantemente desde março, a Seccional segue articulando 

em busca da evolução completa, até o fim deste ano, da prestação dos 

serviços para a advocacia catarinense e aos segurados. Assim, a 

OAB/SC cobrou e, acolhendo pleito da Seccional, as agências voltaram 

a  atender a advocacia previdenciária e os segurados do INSS a partir 

do dia 14 de setembro.

Saiba os detalhes clicando aqui

A OAB/SC esteve in loco verificando as condições da retomada das 

perícias médicas no INSS.

Saiba os detalhes clicando aqui

45 NOVOS SERVIÇOS

Além disso, atendendo reivindicações da advocacia previdenciária e 

dos segurados, a OAB/SC, por meio da Comissão de Direito 

Previdenciário Regime Geral, garantiu a inclusão de 45 serviços na 

modalidade de atendimento à distância para este período de 

pandemia do Coronavírus. O Ofício 200/2020 confirma a ampliação 

para os requerimentos de manutenção do benefício no Acordo de 

Cooperação Técnica já firmado entre a Superintendência Regional Sul 

do INSS e a Seccional catarinense. Os novos serviços estão disponíveis 

no  INSS Digital desde o dia 11 de agosto.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/acione-falajus-em-caso-dificuldade-atendimento-nos-foruns-e-tribunais/18324#:~:text=OAB%2DSC%20%2D%20(48),e%20Tribunais%20%2D%20Central%20de%20Atendimento
https://www.oab-sc.org.br/noticias/apos-interlocucao-oabsc-advocacia-previdenciaria-e-segurados-voltam-ser-atendidos-nas-agencias-do-in/18185
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-participa-vistoria-em-agencia-do-inss-para-verificar-se-ha-condicoes-retomada-pericias-medicas/18204#:~:text=Na%20tarde%20desta%20segunda%2Dfeira,per%C3%ADcia%20m%C3%A9dica%20realizadas%20no%20local
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-conquista-disponibilizacao-mais-45-servicos-prestados-pelo-inss-advocacia-previdenciaria-e-aos/18063


02.
EM DEFESA DA
ADVOCACIA E DAS
PRERROGATIVAS

APROVAÇÃO DE LEI MUNICIPAL 
QUE TORNA DELITO FUNCIONAL A 
VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS
Cumprindo compromisso do Programa + Advocacia, a OAB/SC, ao lado 

da Subseção de Chapecó, ampliou a defesa das prerrogativas ao 

garantir a aprovação de lei que pune o servidor com sanção disciplinar 

em casos de violação ética disciplinar das prerrogativas da advocacia no 

exercício da sua função.

Saiba os detalhes clicando aqui

SUSPENSÃO DOS PRAZOS 
PROCESSUAIS QUANDO O 
ADVOGADO CONSTITUÍDO 
ADOECER

O caso de um advogado que teve que participar de audiência da cama 

do hospital após o juiz negar adiamento é um exemplo claro da 

importância da aprovação do PL 5.962/19, de autoria da deputada
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federal Carmen Zanotto, sugerido pela OAB/SC, que referendou a 

sugestão do advogado Luiz Carlos Goulart, membro da Comissão de 

Assuntos Legislativos da Seccional catarinense.

A OAB/SC e o CFOAB oficiaram ao presidente da Câmara Federal, 

Rodrigo Maia, reiterando pedido de urgência na aprovação do Projeto 

de Lei 5962/19, que suspende a tramitação do processo judicial 

quando o advogado constituído adoecer.

Saiba os detalhes clicando aqui

A OAB/SC havia garantido junto ao TJSC a suspensão dos prazos 

processuais aos advogados Luana Vieira, Paulo Sérgio Melo Guedes, 

Marino de Oliveira, dentre tantos outros, enquanto estiveram 

hospitalizados, vitimados pela Covid-19.

Saiba os detalhes clicando aqui      ou      clicando aqui

ALTERAÇÃO DE NORMA QUE 
OBRIGA CADASTRAMENTO DE 
ADVOGADOS PARA RECEBIMENTO 
DE CITAÇÕES, SOB PENA DE MULTA

A OAB/SC pleiteou reconsideração do Provimento CR 6/2020 do TRT12 

que obriga as empresas a efetuarem o cadastramento e controle do 

recebimento das citações iniciais por advogados, sob pena de multa.

Saiba os detalhes clicando aqui

ADVOCACIA CRIMINAL
SISTEMA PRISIONAL

A advocacia criminal teve importantes vitórias em defesa da plena 

atuação da advocacia no sistema prisional. O TRF4 indeferiu o pedido 

suspensivo postulado pelo Estado e manteve os efeitos da decisão 

liminar proferida em setembro pela 3ª Vara Federal de Florianópolis, 

em favor da OAB/SC.

A OAB/SC ajuizou Ação Civil Pública 5017104-98.2020.4.04.7200, após 

estudo da Comissão de Assuntos Prisionais sobre as limitações 

constantes da Instrução Normativa n. 01/2019, de 12/12/2019, expedida 

pela Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, a 

qual dificulta o acesso da advocacia ao seu cliente preso.

Em agosto, após o ingresso da ação, a Secretaria de Estado da 

Administração Prisional e Socioeducativa revogou a exigência de 

procuração para acesso aos presos no sistema penitenciário, que 

constava na Instrução Normativa n.01/2019, de 12/12/2019, expedida 

pela Secretaria.

Em setembro, já em decisão liminar , a 3ª Vara Federal de Florianópolis 

acatou pedido da OAB/SC e determinou que o Estado se abstenha de 

proibir o contato entre o advogado e o seu cliente preso, mesmo 

enquanto estiver aguardando audiência. Dessa forma, o advogado não 

pode ser impedido de ter contato com seu cliente preso nos fóruns.

Além disso, com a medida judicial, foi determinado que o Estado 

promova a disponibilização de documentação requerida pelo 

advogado nas unidades prisionais no prazo máximo de 24 horas e não 

mais 72 horas conforme previa a Instrução Normativa n. 01/2019-SAP.

Saiba os detalhes clicando aqui

A OAB/SC irá reforçar o pleito para a instalação do Parlatório Virtual 

nas unidades prisionais catarinenses e, caso não acolhido, ajuizará 

Ação Civil Pública contra o Estado para a instalação de Parlatório 

Virtual em todas as unidades prisionais em Santa Catarina. A iniciativa 

foi aprovada, por unanimidade, em Sessão do Conselho Pleno da 

Ordem, sob relatoria do conselheiro estadual Leonardo Pereima.

Saiba os detalhes clicando aqui

ABUSO DE AUTORIDADE

O Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou provimento que disciplina 

e orienta a atuação do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais 

para a defesa dos direitos dos advogados em casos de violação das 

prerrogativas da advocacia. O provimento vai de acordo com a posição 

institucional da OAB/SC, que já vem realizando atuação no mesmo 

sentido há mais tempo.

A Lei 13.869/2019 (Abuso de Autoridade) criminalizou a violação das 

prerrogativas, e o provimento aprovado no Pleno visa regulamentar a 

assistência que será prestada pelo sistema OAB em caso de crimes de 

abuso de autoridade contra a advocacia.

Saiba os detalhes clicando aqui

DEFESA DAS PRERROGATIVAS
EM CORDILHEIRA ALTA

A advogada Loiva Cecília Dal Piva que tem 40 anos de profissão, teve 

em sua trajetória o exercício da profissão violado quando ao emitir seu 

parecer em uma licitação, acabou incluída no polo passivo de ação civil 

pública, ajuizada pelo Ministério Público, sob a acusação de 

improbidade administrativa. 

A advogada levou o caso à Subseção de Chapecó  que encaminhou o 

pleito à Comissão de Prerrogativas e Defesa dos Honorários da 

OAB/SC. A Seccional interveio no feito já na origem e por meio de 

julgamento em agravo de instrumento, foi reconhecida a ilegitimidade 

passiva da advogada.

A OAB/SC obteve êxito em todas as habilitações em ações contra 

advogados pareceristas, e segue à disposição para defender a plena 

liberdade de atuação.

Saiba os detalhes clicando aqui

INVIOLABILIDADE DO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Após assistência da Comissão de Defesa das Prerrogativas e 

Honorários da OAB/SC, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão 

liminar do ministro Gilmar Mendes, concedeu habeas corpus para 

declarar a nulidade da busca e apreensão realizada pela Polícia Federal 

(PF) na residência do advogado Hélio Sant’anna e Silva Júnior sem a 

presença de representante da Ordem, conforme exige a Lei 8.906/94 

(Estatuto da Advocacia).

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/oab-chapeco-conquista-lei-que-torna-delito-funcional-violacao-das-prerrogativas-advocacia-em-toda-ad/18118


federal Carmen Zanotto, sugerido pela OAB/SC, que referendou a 

sugestão do advogado Luiz Carlos Goulart, membro da Comissão de 

Assuntos Legislativos da Seccional catarinense.

A OAB/SC e o CFOAB oficiaram ao presidente da Câmara Federal, 

Rodrigo Maia, reiterando pedido de urgência na aprovação do Projeto 

de Lei 5962/19, que suspende a tramitação do processo judicial 

quando o advogado constituído adoecer.

Saiba os detalhes clicando aqui

A OAB/SC havia garantido junto ao TJSC a suspensão dos prazos 

processuais aos advogados Luana Vieira, Paulo Sérgio Melo Guedes, 

Marino de Oliveira, dentre tantos outros, enquanto estiveram 

hospitalizados, vitimados pela Covid-19.

Saiba os detalhes clicando aqui      ou      clicando aqui

ALTERAÇÃO DE NORMA QUE 
OBRIGA CADASTRAMENTO DE 
ADVOGADOS PARA RECEBIMENTO 
DE CITAÇÕES, SOB PENA DE MULTA

A OAB/SC pleiteou reconsideração do Provimento CR 6/2020 do TRT12 

que obriga as empresas a efetuarem o cadastramento e controle do 

recebimento das citações iniciais por advogados, sob pena de multa.

Saiba os detalhes clicando aqui

ADVOCACIA CRIMINAL
SISTEMA PRISIONAL

A advocacia criminal teve importantes vitórias em defesa da plena 

atuação da advocacia no sistema prisional. O TRF4 indeferiu o pedido 

suspensivo postulado pelo Estado e manteve os efeitos da decisão 

liminar proferida em setembro pela 3ª Vara Federal de Florianópolis, 

em favor da OAB/SC.

A OAB/SC ajuizou Ação Civil Pública 5017104-98.2020.4.04.7200, após 

estudo da Comissão de Assuntos Prisionais sobre as limitações 

constantes da Instrução Normativa n. 01/2019, de 12/12/2019, expedida 

pela Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, a 

qual dificulta o acesso da advocacia ao seu cliente preso.

Em agosto, após o ingresso da ação, a Secretaria de Estado da 

Administração Prisional e Socioeducativa revogou a exigência de 

procuração para acesso aos presos no sistema penitenciário, que 

constava na Instrução Normativa n.01/2019, de 12/12/2019, expedida 

pela Secretaria.

Em setembro, já em decisão liminar , a 3ª Vara Federal de Florianópolis 

acatou pedido da OAB/SC e determinou que o Estado se abstenha de 

proibir o contato entre o advogado e o seu cliente preso, mesmo 

enquanto estiver aguardando audiência. Dessa forma, o advogado não 

pode ser impedido de ter contato com seu cliente preso nos fóruns.

Além disso, com a medida judicial, foi determinado que o Estado 

promova a disponibilização de documentação requerida pelo 

advogado nas unidades prisionais no prazo máximo de 24 horas e não 

mais 72 horas conforme previa a Instrução Normativa n. 01/2019-SAP.

Saiba os detalhes clicando aqui

A OAB/SC irá reforçar o pleito para a instalação do Parlatório Virtual 

nas unidades prisionais catarinenses e, caso não acolhido, ajuizará 

Ação Civil Pública contra o Estado para a instalação de Parlatório 

Virtual em todas as unidades prisionais em Santa Catarina. A iniciativa 

foi aprovada, por unanimidade, em Sessão do Conselho Pleno da 

Ordem, sob relatoria do conselheiro estadual Leonardo Pereima.

Saiba os detalhes clicando aqui

ABUSO DE AUTORIDADE

O Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou provimento que disciplina 

e orienta a atuação do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais 

para a defesa dos direitos dos advogados em casos de violação das 

prerrogativas da advocacia. O provimento vai de acordo com a posição 

institucional da OAB/SC, que já vem realizando atuação no mesmo 

sentido há mais tempo.

A Lei 13.869/2019 (Abuso de Autoridade) criminalizou a violação das 

prerrogativas, e o provimento aprovado no Pleno visa regulamentar a 

assistência que será prestada pelo sistema OAB em caso de crimes de 

abuso de autoridade contra a advocacia.

Saiba os detalhes clicando aqui

DEFESA DAS PRERROGATIVAS
EM CORDILHEIRA ALTA

A advogada Loiva Cecília Dal Piva que tem 40 anos de profissão, teve 

em sua trajetória o exercício da profissão violado quando ao emitir seu 

parecer em uma licitação, acabou incluída no polo passivo de ação civil 

pública, ajuizada pelo Ministério Público, sob a acusação de 

improbidade administrativa. 

A advogada levou o caso à Subseção de Chapecó  que encaminhou o 

pleito à Comissão de Prerrogativas e Defesa dos Honorários da 

OAB/SC. A Seccional interveio no feito já na origem e por meio de 

julgamento em agravo de instrumento, foi reconhecida a ilegitimidade 

passiva da advogada.

A OAB/SC obteve êxito em todas as habilitações em ações contra 

advogados pareceristas, e segue à disposição para defender a plena 

liberdade de atuação.

Saiba os detalhes clicando aqui

INVIOLABILIDADE DO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Após assistência da Comissão de Defesa das Prerrogativas e 

Honorários da OAB/SC, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão 

liminar do ministro Gilmar Mendes, concedeu habeas corpus para 

declarar a nulidade da busca e apreensão realizada pela Polícia Federal 

(PF) na residência do advogado Hélio Sant’anna e Silva Júnior sem a 

presença de representante da Ordem, conforme exige a Lei 8.906/94 

(Estatuto da Advocacia).

Saiba os detalhes clicando aqui
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federal Carmen Zanotto, sugerido pela OAB/SC, que referendou a 

sugestão do advogado Luiz Carlos Goulart, membro da Comissão de 

Assuntos Legislativos da Seccional catarinense.

A OAB/SC e o CFOAB oficiaram ao presidente da Câmara Federal, 

Rodrigo Maia, reiterando pedido de urgência na aprovação do Projeto 

de Lei 5962/19, que suspende a tramitação do processo judicial 

quando o advogado constituído adoecer.

Saiba os detalhes clicando aqui

A OAB/SC havia garantido junto ao TJSC a suspensão dos prazos 

processuais aos advogados Luana Vieira, Paulo Sérgio Melo Guedes, 

Marino de Oliveira, dentre tantos outros, enquanto estiveram 

hospitalizados, vitimados pela Covid-19.

Saiba os detalhes clicando aqui      ou      clicando aqui

ALTERAÇÃO DE NORMA QUE 
OBRIGA CADASTRAMENTO DE 
ADVOGADOS PARA RECEBIMENTO 
DE CITAÇÕES, SOB PENA DE MULTA

A OAB/SC pleiteou reconsideração do Provimento CR 6/2020 do TRT12 

que obriga as empresas a efetuarem o cadastramento e controle do 

recebimento das citações iniciais por advogados, sob pena de multa.

Saiba os detalhes clicando aqui

ADVOCACIA CRIMINAL
SISTEMA PRISIONAL

A advocacia criminal teve importantes vitórias em defesa da plena 

atuação da advocacia no sistema prisional. O TRF4 indeferiu o pedido 

suspensivo postulado pelo Estado e manteve os efeitos da decisão 

liminar proferida em setembro pela 3ª Vara Federal de Florianópolis, 

em favor da OAB/SC.

A OAB/SC ajuizou Ação Civil Pública 5017104-98.2020.4.04.7200, após 

estudo da Comissão de Assuntos Prisionais sobre as limitações 

constantes da Instrução Normativa n. 01/2019, de 12/12/2019, expedida 

pela Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, a 

qual dificulta o acesso da advocacia ao seu cliente preso.

Em agosto, após o ingresso da ação, a Secretaria de Estado da 

Administração Prisional e Socioeducativa revogou a exigência de 

procuração para acesso aos presos no sistema penitenciário, que 

constava na Instrução Normativa n.01/2019, de 12/12/2019, expedida 

pela Secretaria.

Em setembro, já em decisão liminar , a 3ª Vara Federal de Florianópolis 

acatou pedido da OAB/SC e determinou que o Estado se abstenha de 

proibir o contato entre o advogado e o seu cliente preso, mesmo 

enquanto estiver aguardando audiência. Dessa forma, o advogado não 

pode ser impedido de ter contato com seu cliente preso nos fóruns.

Além disso, com a medida judicial, foi determinado que o Estado 

promova a disponibilização de documentação requerida pelo 

advogado nas unidades prisionais no prazo máximo de 24 horas e não 

mais 72 horas conforme previa a Instrução Normativa n. 01/2019-SAP.

Saiba os detalhes clicando aqui

A OAB/SC irá reforçar o pleito para a instalação do Parlatório Virtual 

nas unidades prisionais catarinenses e, caso não acolhido, ajuizará 

Ação Civil Pública contra o Estado para a instalação de Parlatório 

Virtual em todas as unidades prisionais em Santa Catarina. A iniciativa 

foi aprovada, por unanimidade, em Sessão do Conselho Pleno da 

Ordem, sob relatoria do conselheiro estadual Leonardo Pereima.

Saiba os detalhes clicando aqui
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ABUSO DE AUTORIDADE

O Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou provimento que disciplina 

e orienta a atuação do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais 

para a defesa dos direitos dos advogados em casos de violação das 

prerrogativas da advocacia. O provimento vai de acordo com a posição 

institucional da OAB/SC, que já vem realizando atuação no mesmo 

sentido há mais tempo.

A Lei 13.869/2019 (Abuso de Autoridade) criminalizou a violação das 

prerrogativas, e o provimento aprovado no Pleno visa regulamentar a 

assistência que será prestada pelo sistema OAB em caso de crimes de 

abuso de autoridade contra a advocacia.

Saiba os detalhes clicando aqui

DEFESA DAS PRERROGATIVAS
EM CORDILHEIRA ALTA

A advogada Loiva Cecília Dal Piva que tem 40 anos de profissão, teve 

em sua trajetória o exercício da profissão violado quando ao emitir seu 

parecer em uma licitação, acabou incluída no polo passivo de ação civil 

pública, ajuizada pelo Ministério Público, sob a acusação de 

improbidade administrativa. 

A advogada levou o caso à Subseção de Chapecó  que encaminhou o 

pleito à Comissão de Prerrogativas e Defesa dos Honorários da 

OAB/SC. A Seccional interveio no feito já na origem e por meio de 

julgamento em agravo de instrumento, foi reconhecida a ilegitimidade 

passiva da advogada.

A OAB/SC obteve êxito em todas as habilitações em ações contra 

advogados pareceristas, e segue à disposição para defender a plena 

liberdade de atuação.

Saiba os detalhes clicando aqui

INVIOLABILIDADE DO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Após assistência da Comissão de Defesa das Prerrogativas e 

Honorários da OAB/SC, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão 

liminar do ministro Gilmar Mendes, concedeu habeas corpus para 

declarar a nulidade da busca e apreensão realizada pela Polícia Federal 

(PF) na residência do advogado Hélio Sant’anna e Silva Júnior sem a 

presença de representante da Ordem, conforme exige a Lei 8.906/94 

(Estatuto da Advocacia).

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/prerrogativas-oabsc-atua-e-trf4-mantem-efeitos-liminar-que-garante-acesso-advocacia-ao-cliente-preso/18269#:~:text=13%2F10%2F2020-,Prerrogativas%3A%20OAB%2FSC%20atua%20e%20TRF4%20mant%C3%A9m%20efeitos%20de%20liminar,da%20advocacia%20ao%20cliente%20preso&text=Na%20linha%20de%20precedentes%20do,nos%20termos%20da%20lei'%E2%80%9D
https://www.oab-sc.org.br/noticias/conselho-pleno-oabsc-autoriza-ajuizamento-acao-civil-publica-para-garantir-implantacao-parlatorio-vi/18390


federal Carmen Zanotto, sugerido pela OAB/SC, que referendou a 

sugestão do advogado Luiz Carlos Goulart, membro da Comissão de 

Assuntos Legislativos da Seccional catarinense.

A OAB/SC e o CFOAB oficiaram ao presidente da Câmara Federal, 

Rodrigo Maia, reiterando pedido de urgência na aprovação do Projeto 

de Lei 5962/19, que suspende a tramitação do processo judicial 

quando o advogado constituído adoecer.

Saiba os detalhes clicando aqui

A OAB/SC havia garantido junto ao TJSC a suspensão dos prazos 

processuais aos advogados Luana Vieira, Paulo Sérgio Melo Guedes, 

Marino de Oliveira, dentre tantos outros, enquanto estiveram 

hospitalizados, vitimados pela Covid-19.

Saiba os detalhes clicando aqui      ou      clicando aqui

ALTERAÇÃO DE NORMA QUE 
OBRIGA CADASTRAMENTO DE 
ADVOGADOS PARA RECEBIMENTO 
DE CITAÇÕES, SOB PENA DE MULTA

A OAB/SC pleiteou reconsideração do Provimento CR 6/2020 do TRT12 

que obriga as empresas a efetuarem o cadastramento e controle do 

recebimento das citações iniciais por advogados, sob pena de multa.

Saiba os detalhes clicando aqui

ADVOCACIA CRIMINAL
SISTEMA PRISIONAL

A advocacia criminal teve importantes vitórias em defesa da plena 

atuação da advocacia no sistema prisional. O TRF4 indeferiu o pedido 

suspensivo postulado pelo Estado e manteve os efeitos da decisão 

liminar proferida em setembro pela 3ª Vara Federal de Florianópolis, 

em favor da OAB/SC.

A OAB/SC ajuizou Ação Civil Pública 5017104-98.2020.4.04.7200, após 

estudo da Comissão de Assuntos Prisionais sobre as limitações 

constantes da Instrução Normativa n. 01/2019, de 12/12/2019, expedida 

pela Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, a 

qual dificulta o acesso da advocacia ao seu cliente preso.

Em agosto, após o ingresso da ação, a Secretaria de Estado da 

Administração Prisional e Socioeducativa revogou a exigência de 

procuração para acesso aos presos no sistema penitenciário, que 

constava na Instrução Normativa n.01/2019, de 12/12/2019, expedida 

pela Secretaria.

Em setembro, já em decisão liminar , a 3ª Vara Federal de Florianópolis 

acatou pedido da OAB/SC e determinou que o Estado se abstenha de 

proibir o contato entre o advogado e o seu cliente preso, mesmo 

enquanto estiver aguardando audiência. Dessa forma, o advogado não 

pode ser impedido de ter contato com seu cliente preso nos fóruns.

Além disso, com a medida judicial, foi determinado que o Estado 

promova a disponibilização de documentação requerida pelo 

advogado nas unidades prisionais no prazo máximo de 24 horas e não 

mais 72 horas conforme previa a Instrução Normativa n. 01/2019-SAP.

Saiba os detalhes clicando aqui

A OAB/SC irá reforçar o pleito para a instalação do Parlatório Virtual 

nas unidades prisionais catarinenses e, caso não acolhido, ajuizará 

Ação Civil Pública contra o Estado para a instalação de Parlatório 

Virtual em todas as unidades prisionais em Santa Catarina. A iniciativa 

foi aprovada, por unanimidade, em Sessão do Conselho Pleno da 

Ordem, sob relatoria do conselheiro estadual Leonardo Pereima.

Saiba os detalhes clicando aqui

ABUSO DE AUTORIDADE

O Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou provimento que disciplina 

e orienta a atuação do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais 

para a defesa dos direitos dos advogados em casos de violação das 

prerrogativas da advocacia. O provimento vai de acordo com a posição 

institucional da OAB/SC, que já vem realizando atuação no mesmo 

sentido há mais tempo.

A Lei 13.869/2019 (Abuso de Autoridade) criminalizou a violação das 

prerrogativas, e o provimento aprovado no Pleno visa regulamentar a 

assistência que será prestada pelo sistema OAB em caso de crimes de 

abuso de autoridade contra a advocacia.

Saiba os detalhes clicando aqui

DEFESA DAS PRERROGATIVAS
EM CORDILHEIRA ALTA

A advogada Loiva Cecília Dal Piva que tem 40 anos de profissão, teve 

em sua trajetória o exercício da profissão violado quando ao emitir seu 

parecer em uma licitação, acabou incluída no polo passivo de ação civil 

pública, ajuizada pelo Ministério Público, sob a acusação de 

improbidade administrativa. 

A advogada levou o caso à Subseção de Chapecó  que encaminhou o 

pleito à Comissão de Prerrogativas e Defesa dos Honorários da 

OAB/SC. A Seccional interveio no feito já na origem e por meio de 

julgamento em agravo de instrumento, foi reconhecida a ilegitimidade 

passiva da advogada.

A OAB/SC obteve êxito em todas as habilitações em ações contra 

advogados pareceristas, e segue à disposição para defender a plena 

liberdade de atuação.

Saiba os detalhes clicando aqui
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INVIOLABILIDADE DO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Após assistência da Comissão de Defesa das Prerrogativas e 

Honorários da OAB/SC, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão 

liminar do ministro Gilmar Mendes, concedeu habeas corpus para 

declarar a nulidade da busca e apreensão realizada pela Polícia Federal 

(PF) na residência do advogado Hélio Sant’anna e Silva Júnior sem a 

presença de representante da Ordem, conforme exige a Lei 8.906/94 

(Estatuto da Advocacia).

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/oab-cria-provimento-atuacao-em-casos-abuso-autoridade-contra-advogados/18318#:~:text=A%20Lei%2013.869%2F2019%20
https://www.oab-sc.org.br/noticias/defesa-das-prerrogativas-oabsc-garante-exercicio-profissional-advogada-em-cordilheira-alta/18279#:~:text=15%2F10%2F2020-,Defesa%20das%20prerrogativas%3A%20OAB%2FSC%20garante%20exerc%C3%ADcio%20profissional,de%20advogada%20em%20Cordilheira%20Alta&text=%E2%80%9CComo%20%C3%A9%20importante%20o%20acolhimento,destacou%20Loiva%20Cec%C3%ADlia%20Dal%20Piva


federal Carmen Zanotto, sugerido pela OAB/SC, que referendou a 

sugestão do advogado Luiz Carlos Goulart, membro da Comissão de 

Assuntos Legislativos da Seccional catarinense.

A OAB/SC e o CFOAB oficiaram ao presidente da Câmara Federal, 

Rodrigo Maia, reiterando pedido de urgência na aprovação do Projeto 

de Lei 5962/19, que suspende a tramitação do processo judicial 

quando o advogado constituído adoecer.

Saiba os detalhes clicando aqui

A OAB/SC havia garantido junto ao TJSC a suspensão dos prazos 

processuais aos advogados Luana Vieira, Paulo Sérgio Melo Guedes, 

Marino de Oliveira, dentre tantos outros, enquanto estiveram 

hospitalizados, vitimados pela Covid-19.

Saiba os detalhes clicando aqui      ou      clicando aqui

ALTERAÇÃO DE NORMA QUE 
OBRIGA CADASTRAMENTO DE 
ADVOGADOS PARA RECEBIMENTO 
DE CITAÇÕES, SOB PENA DE MULTA

A OAB/SC pleiteou reconsideração do Provimento CR 6/2020 do TRT12 

que obriga as empresas a efetuarem o cadastramento e controle do 

recebimento das citações iniciais por advogados, sob pena de multa.

Saiba os detalhes clicando aqui

ADVOCACIA CRIMINAL
SISTEMA PRISIONAL

A advocacia criminal teve importantes vitórias em defesa da plena 

atuação da advocacia no sistema prisional. O TRF4 indeferiu o pedido 

suspensivo postulado pelo Estado e manteve os efeitos da decisão 

liminar proferida em setembro pela 3ª Vara Federal de Florianópolis, 

em favor da OAB/SC.

A OAB/SC ajuizou Ação Civil Pública 5017104-98.2020.4.04.7200, após 

estudo da Comissão de Assuntos Prisionais sobre as limitações 

constantes da Instrução Normativa n. 01/2019, de 12/12/2019, expedida 

pela Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, a 

qual dificulta o acesso da advocacia ao seu cliente preso.

Em agosto, após o ingresso da ação, a Secretaria de Estado da 

Administração Prisional e Socioeducativa revogou a exigência de 

procuração para acesso aos presos no sistema penitenciário, que 

constava na Instrução Normativa n.01/2019, de 12/12/2019, expedida 

pela Secretaria.

Em setembro, já em decisão liminar , a 3ª Vara Federal de Florianópolis 

acatou pedido da OAB/SC e determinou que o Estado se abstenha de 

proibir o contato entre o advogado e o seu cliente preso, mesmo 

enquanto estiver aguardando audiência. Dessa forma, o advogado não 

pode ser impedido de ter contato com seu cliente preso nos fóruns.

Além disso, com a medida judicial, foi determinado que o Estado 

promova a disponibilização de documentação requerida pelo 

advogado nas unidades prisionais no prazo máximo de 24 horas e não 

mais 72 horas conforme previa a Instrução Normativa n. 01/2019-SAP.

Saiba os detalhes clicando aqui

A OAB/SC irá reforçar o pleito para a instalação do Parlatório Virtual 

nas unidades prisionais catarinenses e, caso não acolhido, ajuizará 

Ação Civil Pública contra o Estado para a instalação de Parlatório 

Virtual em todas as unidades prisionais em Santa Catarina. A iniciativa 

foi aprovada, por unanimidade, em Sessão do Conselho Pleno da 

Ordem, sob relatoria do conselheiro estadual Leonardo Pereima.

Saiba os detalhes clicando aqui

ABUSO DE AUTORIDADE

O Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou provimento que disciplina 

e orienta a atuação do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais 

para a defesa dos direitos dos advogados em casos de violação das 

prerrogativas da advocacia. O provimento vai de acordo com a posição 

institucional da OAB/SC, que já vem realizando atuação no mesmo 

sentido há mais tempo.

A Lei 13.869/2019 (Abuso de Autoridade) criminalizou a violação das 

prerrogativas, e o provimento aprovado no Pleno visa regulamentar a 

assistência que será prestada pelo sistema OAB em caso de crimes de 

abuso de autoridade contra a advocacia.

Saiba os detalhes clicando aqui

DEFESA DAS PRERROGATIVAS
EM CORDILHEIRA ALTA

A advogada Loiva Cecília Dal Piva que tem 40 anos de profissão, teve 

em sua trajetória o exercício da profissão violado quando ao emitir seu 

parecer em uma licitação, acabou incluída no polo passivo de ação civil 

pública, ajuizada pelo Ministério Público, sob a acusação de 

improbidade administrativa. 

A advogada levou o caso à Subseção de Chapecó  que encaminhou o 

pleito à Comissão de Prerrogativas e Defesa dos Honorários da 

OAB/SC. A Seccional interveio no feito já na origem e por meio de 

julgamento em agravo de instrumento, foi reconhecida a ilegitimidade 

passiva da advogada.

A OAB/SC obteve êxito em todas as habilitações em ações contra 

advogados pareceristas, e segue à disposição para defender a plena 

liberdade de atuação.

Saiba os detalhes clicando aqui

INVIOLABILIDADE DO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Após assistência da Comissão de Defesa das Prerrogativas e 

Honorários da OAB/SC, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão 

liminar do ministro Gilmar Mendes, concedeu habeas corpus para 

declarar a nulidade da busca e apreensão realizada pela Polícia Federal 

(PF) na residência do advogado Hélio Sant’anna e Silva Júnior sem a 

presença de representante da Ordem, conforme exige a Lei 8.906/94 

(Estatuto da Advocacia).

Saiba os detalhes clicando aqui
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03.
EM DEFESA DOS
HONORÁRIOS

18

A defesa dos honorários foi prioridade para a Seccional nesta fase 3 da 

pandemia. Uma das ações foi a mobilização da bancada federal 

catarinense para aprovação do PL que prevê a possibilidade de destaque 

de honorários advocatícios na via administrativa junto ao INSS.

Saiba os detalhes clicando aqui

Outra ação da Seccional foi o pleito para garantir o pagamento dos pre-

catórios de honorários à advocacia catarinense. 

Saiba os detalhes clicando aqui

Além disso, a OAB/SC agiu em favor da atuação dos advogados na 

administração pública e o Congresso Nacional derrubou veto 

mantendo dispensa de licitação para contratação de serviços jurídicos.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-mobilizara-bancada-federal-catarinense-para-aprovacao-do-pl-que-preve-possibilidade-destaque-h/18311
https://www.oab-sc.org.br/noticias/em-reuniao-pgesc-oabsc-reforca-pleito-para-garantir-pagamento-dos-precatorios-honorarios-advocacia-c/18110
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-agiu-em-favor-atuacao-dos-advogados-na-administracao-publica-e-congresso-nacional-derrubou-vet/18066


04.
INOVAÇÃO
NA CRISE
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Mesmo na pandemia, a OAB/SC seguiu firme com seu compromisso 

pela inovação na Seccional e na advocacia. Confira:

ANUIDADE ZERO

Cumprindo compromisso do Plano + Advocacia, a advocacia cata-

rinense passou a contar com programa de pontuação para redução da 

anuidade em suas compras on-line. Os créditos acumulados darão 

descontos nas anuidades a partir de 2021. O Programa é válido apenas 

para os profissionais com a principal inscrição na OAB/SC.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/anuidade-zero--advocacia-catarinense-conta-opcao-economia-praticidade-e-seguranca-na-crise/18123


MAIS TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO

O compromisso de uma administração cada vez mais transparente e 

eficiente tem sido cumprido pela atual gestão OAB/SC. A Seccional atu-

alizou o Portal da Transparência, permitindo a consulta do balanço 

fiscal da Ordem e de Subseções. Além das informações já divulgadas 

no site, a advocacia catarinense também pode ter acesso às consultas 

dos custos, cotações de compras realizadas, despesas, apresentação 

por datas de realizações de eventos, entre outras movimentações real-

izadas pela Seccional e Subseções.

Saiba os detalhes clicando aqui

VARAS ESPECIALIZADAS
EM DIREITO COMERCIAL

Dando sequência ao que foi deliberado pelo 97º Colégio de Presi-

dentes de Subseções da OAB/SC, o TJSC, a pedido da Seccional, criou 

uma Comissão Conjunta para avaliar a possibilidade de criação de 

varas regionais especializadas em Direito Comercial.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-anuncia-aperfeicoamento-do-portal-transparencia-e-tem-contas-aprovadas-por-unanimidade-pelo-co/18126
https://www.oab-sc.org.br/noticias/tjsc-acolhe-proposicao-oabsc-e-estuda-criacao-varas-regionais-especializadas-em-direito-comercial/18344


SUBSEÇÃO COMPARTILHADA

A OAB/SC terá mais uma Subseção no Estado, que será instalada na 

cidade de Dionísio Cerqueira, localizada na região denominada 

‘Tri-Fronteira’, no Extremo Oeste Catarinense, divisa entre Santa 

Catarina, Paraná e Argentina. 

Com a medida, essa deve ser a primeira Subseção em conjunto com 

duas Seccionais no País, gerando benefícios para a advocacia da região 

de Dionísio Cerqueira e Barracão, além de economicidade para as 

Ordens catarinense e paranaense.

Saiba os detalhes clicando aqui

R$ 3,6 MILHÕES DE SOBRAS 
DISTRIBUÍDOS AOS COOPERADOS
Os cooperados da Sicoob advocacia comemoraram um resultado 

inédito: a destinação de R$ 3,6 milhões aos associados (Pessoas Físicas 

e Pessoas Jurídicas). Os valores são divididos de acordo com a 

movimentação financeira de cada um, sendo assim quanto mais o 

cooperado utiliza a cooperativa, maior a sua participação na 

distribuição das sobras.
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/por-unanimidade-conselho-pleno-aprova-criacao-51a-subsecao-oabsc-em-dionisio-cerqueira/18282#:~:text=16%2F10%2F2020-,Por%20unanimidade%2C%20Conselho%20Pleno%20aprova%20cria%C3%A7%C3%A3o%20da%2051%C2%AA%20Subse%C3%A7%C3%A3o,OAB%2FSC%20em%20Dion%C3%ADsio%20Cerqueira&text=A%20OAB%2FSC%20ter%C3%A1%20mais,Santa%20Catarina%2C%20Paran%C3%A1%20e%20Argentina


Além do compartilhamento das sobras, durante a pandemia o Sicoob 

também realizou mais de R$ 40 milhões em operações de crédito e 

atendeu todos os profissionais nos canais remotos.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/eficiencia-cooperados-do-sicoob-advocacia-vao-compartilhar-r-36-milhoes-sobras/18215#:~:text=25%2F09%2F2020-,Efici%C3%AAncia%3A%20cooperados%20do%20Sicoob%20Advocacia%20v%C3%A3o%20compartilhar%20R,3%2C6%20milh%C3%B5es%20de%20sobras&text=Os%20cooperados%20da%20Sicoob%20advocacia,Pessoas%20F%C3%ADsicas%20e%20Pessoas%20Jur%C3%ADdicas


05.
EFICIÊNCIA NA CRISE:
OAB/SC EM NÚMEROS

Nº de inscrições deferidas para advogados

Nº de inscrições deferidas para estagiários

Nº de inscrições deferidas para Sociedades

Nº de certidões para Sociedades

Nº de certidões para advogados

Nº de pedidos de Sociedades autuados

Nº de pedidos de advogados autuados

Nº de pedidos de estagiários autuados

Nº de processos que ingressaram nas comissões

Nº de processos fiscalização

Nº de processos analisados no TED

Nº de protocolos

Nº de atendimentos de prerrogativas e honorários

Nº de cursos e eventos online

Nº atendimento por telefone

Nº de atendimentos por WhatsApp

Nº de atendimento por e-mail

Nº de atendimentos por Drive Thru

Nº de atendimentos na Ouvidoria

1.698
31

546
192
558
540

1318
43

558
178

1.603
18.457

178
454

33.643
8.994
3.427
1.966

684
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ANUIDADE MAIS BARATA
DOS ÚLTIMOS 15 ANOS
Os valores da anuidade da OAB/SC permanecerão congelados em 

2021. Com essa medida, a OAB/SC cumpre compromisso com a advo-

cacia catarinense e pela primeira vez está abaixo do valor do salário 

mínimo, alcançando a marca de anuidade parcelada mais barata nos 

últimos 15 anos.

Para advogados e advogadas que optarem por quitar a anuidade até o 

dia 05 de janeiro de 2021, o valor será de R$ 910,35 para pagamento à 

vista. Após essa data, o valor ficará em R$ 963,90 para pagamento, à 

vista, até o dia 10 de fevereiro. É possível também parcelar em 12x no 

cartão de crédito. 
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COMPROMISSO

CUMPRIDO

X

2007

Menos de UM
salário mínimo

Mais de DOIS
salário mínimos

Menos de UM

2020
OAB/SC mantém congelamento
de valor e advocacia pagará a menor
anuidade dos últimos  15 anos



06.
OAB/SC
EM AÇÃO
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CASO QUINTO
CONSTITUCIONAL
O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, acolheu Pedido de 

Suspensão de Segurança protocolado pela OAB/SC e derrubou o 

acórdão da 3ª Turma do TRF4, que determinava a posse de Alex 

Santore como desembargador do TJSC pelo Quinto Constitucional da 

advocacia.

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, foi a Brasília no dia 20 de 

outubro despachar o tema pessoalmente com o presidente do STJ, 

ministro Humberto Martins, que deferiu a suspensão dos efeitos –  até 

o trânsito em julgado da ação judicial –  do acórdão proferido pela 3ª 

Turma do TRF4.

Saiba os detalhes clicando aqui 

https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-obtem-no-stj-suspensao-do-acordao-trf4-que-determinava-posse-alex-santore-como-desembargador-t/18295


CREDENCIAMENTO
DE PERITOS NA JUSTIÇA
TRABALHISTA
Pleito da OAB Lages pelo credenciamento público de peritos na Justiça 

do Trabalho é assegurado e TRT12 lança edital para seleção de 

técnicos.

Um importante pleito da Subseção de Lages e acolhido pelo Colégio de 

Presidentes de Subseções realizado em Gravatal teve um encaminha-

mento positivo na Justiça do Trabalho. O TRT12 publicou edital esta-

belecendo que peritos, tradutores e intérpretes que tenham interesse 

em prestar serviço nos processos judiciais em tramitação na Justiça do 

Trabalho catarinense devem se credenciar no Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária (AJ/JT).

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/pleito-oab-lages-pelo-credenciamento-publico-peritos-na-justica-do-trabalho-e-assegurado-trt12-lanca/18201


07.
INCLUSIVIDADE
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A OAB/SC realizou uma série de ações contemplando o compromisso 

pela inclusividade. Confira:

MARCO HISTÓRICO -
SECCIONAL EM JOINVILLE

Pela primeira vez na história, a sede da Seccional foi transferida 

simbolicamente para Joinville. 

Saiba os detalhes clicando aqui 

ELEIÇÕES DIRETAS
Em reunião no CFOAB, o conselheiro federal por Santa Catarina, Fábio 

Jeremias votou e reafirmou a posição da Seccional de Santa Catarina 

pela eleição direta, pelo fim do “chapão” e pela implementação da 

votação on-line.

Saiba os detalhes clicando aqui

PARIDADE JÁ 
A OAB/SC também discutiu a importância da representatividade 

política feminina no sistema OAB em todo o País em reunião aberta 

sobre o projeto “Projeto Paridade Já”.

https://www.oab-sc.org.br/noticias/marco-historico-sede-oabsc-e-transferida-simbolicamente-para-joinville-mauricio-voos-assume-presiden/18242#:~:text=02%2F10%2F2020-,Marco%20hist%C3%B3rico%3A%20sede%20da%20OAB%2FSC%20%C3%A9%20transferida%20simbolicamente%20para,assume%20a%20presid%C3%AAncia%20da%20entidade&text=Cumprindo%20compromisso%20pela%20inclusividade%2C%20o,Horn%20a%20interinidade%20da%20presid%C3%AAncia
https://www.oab-sc.org.br/noticias/compromisso-inclusividade-oabsc-vota-pelas-eleicoes-diretas-para-escolha-diretoria-do-conselho-feder/18091


Saiba os detalhes clicando aqui

PAPO DE COLEGA ON-LINE

A Subseção de Balneário Camboriú chegou aos 40 anos e, para 

comemorar a data especial, a OAB/SC levou à cidade, de forma virtual, o 

projeto ‘Papo de Colega’. Entre os participantes do ‘Papo de Colega’ com 

o presidente da OAB/SC estiveram os primeiros advogados da cidade e 

fundadores da Subseção, Adilson Alexandre Simas (OAB/SC 1.193) e 

Francisco Tadeu Guilherme (OAB/SC 2.617), além do recém-chegado à 

advocacia catarinense, Mateus Jagmin Gomes (OAB/SC 59.260).

Saiba os detalhes clicando aqui

IGUALDADE RACIAL

A OAB/SC, por meio da Comissão de Igualdade Racial (CIR), realizou a 

1ª Conferência Estadual da Igualdade Racial. O evento, que foi 100% 

on-line, teve como objetivo fortalecer as ações institucionais de 

promoção da igualdade étnico-racial diante da interlocução direta da 

advocacia catarinense com o Sistema OAB.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-realiza-lsquopapo-colegarsquo-on-line-em-comemoracao-aos-40-anos-subsecao-balneario-camboriu/18041
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-realiza-reuniao-aberta-para-projeto-paridade-ja-nesta-terca-feira-31/18135
https://www.oab-sc.org.br/noticias/em-conferencia-oabsc-ouve-demanda-advocacia-negra-catarinense-para-fortalecer-acoes-igualdade-etnico/18159


CONEXÃO: OAB/SC
PELO ESTADO

08.

29

No últimos quatro meses, a OAB/SC intensificou as agendas pelo 

Estado, buscando cumprir com o Programa + Advocacia estando cada 

vez mais próxima da advocacia, mesmo na pandemia. Confira:

CHAPECÓ
A OAB/SC também  levou novidades para a advocacia do Oeste 

Catarinense e, entre elas, esteve a instalação de salas da Ordem nas 

delegacias da Polícia Civil e de um escritório compartilhado para uso 

dos advogados e advogadas, em Chapecó.

Saiba os detalhes clicando aqui      ou      clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-assina-inedito-convenio-policia-civil-para-destinar-salas-advocacia-nas-delegacias/18413
https://www.oab-sc.org.br/noticias/apos-percorrer-mais-dez-subsecoes-presidente-oabsc-encerra-roteiro-em-chapeco-cerimonia-homenagens-e/18415
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CAMPOS NOVOS,
CAPINZAL E JOAÇABA
Comitiva liderada pelo presidente da OAB/SC, Rafael Horn, esteve em  

Campos Novos, Capinzal e Joaçaba para dialogar com a advocacia além 

de anunciar investimentos nas referidas Subseções.

Saiba os detalhes clicando aqui 

FRAIBURGO
A Diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de Fraiburgo para 

a realização de um compromisso especial: a realização da primeira 

cerimônia de entrega da Medalha Florisvaldo Diniz e de Jubilamento 

desde o início da pandemia.

Saiba os detalhes clicando aqui 

https://www.oab-sc.org.br/noticias/ldquogratidao-e-memoria-do-coracaordquo-destaca-presidente-oabsc-em-noite-homenagens-advocacia-fraib/18407
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-anuncia-investimentos-e-dialoga-advocacia-campos-novos-capinzal-joacaba/18409


VIDEIRA 
A OAB/SC também marcou presença em Videira, oportunidade em que 

o presidente da OAB/SC, Rafael Horn, entregou pleito de projeto de lei 

que cria regras e penalidades para casos de violação das prerrogativas 

dos advogados por servidor público municipal.

Além disso, na agenda também foi inaugurado o Escritório Compartilhado 

CAASC, local que a advocacia catarinense poderá utilizar durante o 

exercício da profissão. O espaço conta com duas salas de reuniões e uma 

sala com computadores, impressoras, scanner e webcam.

Saiba os detalhes clicando aqui 

CURITIBANOS E CAÇADOR
Em visita ao Meio-Oeste catarinense, a OAB/SC entregou 

equipamentos de informática, anunciou revitalização de sede e 

implantação de escritório compartilhado da CAASC, além de dialogar 

com a advocacia das subseções de Curitibanos e Caçador.

Saiba os detalhes clicando aqui 
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Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-anuncia-investimentos-para-as-subsecoes-curitibanos-e-cacador/18401
https://www.oab-sc.org.br/noticias/em-agenda-videira-oabsc-propoe-lei-que-cria-penalidades-para-casos-violacao-das-prerrogativas-e-inau/18404


RIO DO SUL

A OAB/SC realizou mais uma edição do Papo de Colega, desta vez na 

Subseção de Rio do Sul. O  projeto da Seccional reúne os advogados e 

advogadas mais experientes e os novos integrantes da advocacia 

catarinense.

Saiba os detalhes clicando aqui

NAVEGANTES

A OAB/SC fez a entrega de dois computadores para a Subseção de 

Navegantes que serão destinados à Sala de Apoio à Advocacia no 

Fórum Desembargador Wilson Eder Graf. A entrega dos equipamentos 

é mais um compromisso cumprido com o Programa + Advocacia com 

o projeto OAB no Fórum – que visa a modernização das Salas de apoio 

de todo o Estado.

Saiba os detalhes clicando aqui
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INDAIAL

A Sala de Apoio à Advocacia de Indaial também teve investimentos. A 

OAB/SC destinou mais um computador que poderá ser utilizado pelos 

advogados e advogadas durante o exercício profissional. 

Saiba os detalhes clicando aqui

CRICIÚMA

Em roteiro pelo Sul do Estado, a advocacia de Criciúma também 

passou a contar com o Escritório Compartilhado, uma iniciativa do 

Sistema OAB Santa Catarina, na Subseção de Criciúma. O espaço conta 

com recepção, seis estações de trabalho, impressoras, scanner, inter-

net, duas salas para reuniões e atendimentos individuais, além de apa-

relho para videoconferência.

Saiba os detalhes clicando aqui

Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/agenda-presidente-oabsc-entrega-computadores-para-advocacia-navegantes-e-indaial/18397
https://www.oab-sc.org.br/noticias/projeto-papo-colega-presidente-oabsc-reune-advocacia-mais-experiente-e-jovem-rio-do-sul/18398


RIO DO SUL

A OAB/SC realizou mais uma edição do Papo de Colega, desta vez na 

Subseção de Rio do Sul. O  projeto da Seccional reúne os advogados e 

advogadas mais experientes e os novos integrantes da advocacia 

catarinense.

Saiba os detalhes clicando aqui

NAVEGANTES

A OAB/SC fez a entrega de dois computadores para a Subseção de 

Navegantes que serão destinados à Sala de Apoio à Advocacia no 

Fórum Desembargador Wilson Eder Graf. A entrega dos equipamentos 

é mais um compromisso cumprido com o Programa + Advocacia com 

o projeto OAB no Fórum – que visa a modernização das Salas de apoio 

de todo o Estado.

Saiba os detalhes clicando aqui

INDAIAL

A Sala de Apoio à Advocacia de Indaial também teve investimentos. A 

OAB/SC destinou mais um computador que poderá ser utilizado pelos 

advogados e advogadas durante o exercício profissional. 

Saiba os detalhes clicando aqui

CRICIÚMA

Em roteiro pelo Sul do Estado, a advocacia de Criciúma também 

passou a contar com o Escritório Compartilhado, uma iniciativa do 

Sistema OAB Santa Catarina, na Subseção de Criciúma. O espaço conta 

com recepção, seis estações de trabalho, impressoras, scanner, inter-

net, duas salas para reuniões e atendimentos individuais, além de apa-

relho para videoconferência.

Saiba os detalhes clicando aqui
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Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/presidente-oabsc-percorre-orleans-icara-e-criciuma-em-segundo-dia-viagem-ao-sul-extremo-catarinense/18375
https://www.oab-sc.org.br/noticias/agenda-presidente-oabsc-entrega-computadores-para-advocacia-navegantes-e-indaial/18397


PALHOÇA

A Sala da Advocacia em Palhoça também foi modernizada pela OAB/SC 

e recebeu novos equipamentos de informática cumprindo 

compromisso com a classe através do Programa + Advocacia.

Saiba os detalhes clicando aqui

ORLEANS

A Sala de Apoio à Advocacia no Fórum de Orleans também foi 

modernizada com um novo computador que será de uso dos 

profissionais na Subseção. 

Saiba os detalhes clicando aqui
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IÇARA

Em Içara, o presidente da OAB/SC, Rafael Horn, esteve em reunião no 

Fórum da cidade para discutir prerrogativas da advocacia catarinense.  

Saiba os detalhes clicando aqui

TURVO E SOMBRIO

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, visitou a Subseção de Araranguá 

e as Salas de Apoio à Advocacia nos Fóruns de Turvo e Sombrio. 

Durante agenda nas cidades do Extremo Sul, o dirigente ouviu a 

demanda da advocacia local e entregou computadores às unidades.

Saiba os detalhes clicando aqui

Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/presidente-oabsc-percorre-orleans-icara-e-criciuma-em-segundo-dia-viagem-ao-sul-extremo-catarinense/18375
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-moderniza-salas-apoio-advocacia-em-palhoca/18379


PALHOÇA

A Sala da Advocacia em Palhoça também foi modernizada pela OAB/SC 

e recebeu novos equipamentos de informática cumprindo 

compromisso com a classe através do Programa + Advocacia.

Saiba os detalhes clicando aqui

ORLEANS

A Sala de Apoio à Advocacia no Fórum de Orleans também foi 

modernizada com um novo computador que será de uso dos 

profissionais na Subseção. 

Saiba os detalhes clicando aqui

IÇARA

Em Içara, o presidente da OAB/SC, Rafael Horn, esteve em reunião no 

Fórum da cidade para discutir prerrogativas da advocacia catarinense.  

Saiba os detalhes clicando aqui

TURVO E SOMBRIO

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, visitou a Subseção de Araranguá 

e as Salas de Apoio à Advocacia nos Fóruns de Turvo e Sombrio. 

Durante agenda nas cidades do Extremo Sul, o dirigente ouviu a 

demanda da advocacia local e entregou computadores às unidades.

Saiba os detalhes clicando aqui
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Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/em-agenda-no-extremo-sul-catarinense-presidente-oabsc-ouve-demandas-advocacia-e-entrega-equipamentos/18376
https://www.oab-sc.org.br/noticias/presidente-oabsc-percorre-orleans-icara-e-criciuma-em-segundo-dia-viagem-ao-sul-extremo-catarinense/18375


XANXERÊ

A Subseção de Xanxerê está de cara nova. As obras na Subseção 

duraram dois meses e o resultado foi um espaço 100% revitalizado, 

que também passou a contar com novos ambientes. Após a conclusão 

das obras,  o prédio passou a contar com uma sala de atendimento, 

um auditório modernizado, salão de festas e banheiros novos. A 

iluminação, piso, mobília, pintura e fachada do prédio também 

ganharam atenção durante a reforma.

Outra novidade da Subseção para a advocacia é o Escritório 

Compartilhado, local que a advocacia catarinense poderá utilizar 

durante o exercício da profissão. O espaço conta com três salas, sendo 

uma para atendimento, uma para reunião/videoconferência, e uma 

com seis computadores para uso dos advogados e advogadas.

Saiba os detalhes clicando aqui

MARAVILHA

A OAB/SC inaugurou a sala de apoio à advocacia em Maravilha, 

localizada no Fórum Dr. Ivo Evaristo de Carvalho. Para equipar o 

espaço, a Seccional entregou um computador completo e moderno, 

item para utilização no espaço. O equipamento poderá ser utilizado 
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não apenas pela advocacia da cidade, mas também pelos profissionais 

da região e que estiverem em trânsito, durante o exercício da 

profissão, no Fórum.  

Saiba os detalhes clicando aqui

PALMITOS

Além da entrega dos dois computadores, o presidente da OAB/SC, Rafael 

Horn, também bateu um papo com a advocacia da cidade, ouviu as 

demandas dos profissionais e colocou a Ordem à disposição da Subseção.

Saiba os detalhes clicando aqui

CONCÓRDIA

Após interlocução junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), 

a OAB/SC garante à advocacia concordiense um estacionamento ao 

lado do Fórum Eugênio Trompowsky Taulois Filho. O presidente da 

Seccional, Rafael Horn, e a presidente da Subseção de Concórdia, 

Mirian Gerhardt Dallegrave, assinaram o contrato de execução de 

obras para o empreendimento com a empresa Trimarte Artefatos de 

Cimento LTDA EPP.

Saiba os detalhes clicando aqui

BALNEÁRIO PIÇARRAS

Subseções de Balneário Piçarras e São Francisco do Sul recebem novos 

equipamento de informática.

A diretoria da OAB/SC esteve na Subseção de Balneário Piçarras. Além 

de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da Seccional, 

Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Luciane 

Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computador 

para melhor atender os advogados e advogadas da região. O 

equipamento destinado à Subseção de Balneário Piçarras será utilizado 

na sala da Ordem em Barra Velha, cidade atendida pela Subseção.

Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-reinaugura-subsecao-xanxere/18347#:~:text=OAB%2DSC%20%2D%20(48),de%20Xanxer%C3%AA%20%2D%20Central%20de%20Atendimento


XANXERÊ

A Subseção de Xanxerê está de cara nova. As obras na Subseção 

duraram dois meses e o resultado foi um espaço 100% revitalizado, 

que também passou a contar com novos ambientes. Após a conclusão 

das obras,  o prédio passou a contar com uma sala de atendimento, 

um auditório modernizado, salão de festas e banheiros novos. A 

iluminação, piso, mobília, pintura e fachada do prédio também 

ganharam atenção durante a reforma.

Outra novidade da Subseção para a advocacia é o Escritório 

Compartilhado, local que a advocacia catarinense poderá utilizar 

durante o exercício da profissão. O espaço conta com três salas, sendo 

uma para atendimento, uma para reunião/videoconferência, e uma 

com seis computadores para uso dos advogados e advogadas.

Saiba os detalhes clicando aqui

MARAVILHA

A OAB/SC inaugurou a sala de apoio à advocacia em Maravilha, 

localizada no Fórum Dr. Ivo Evaristo de Carvalho. Para equipar o 

espaço, a Seccional entregou um computador completo e moderno, 

item para utilização no espaço. O equipamento poderá ser utilizado 

não apenas pela advocacia da cidade, mas também pelos profissionais 

da região e que estiverem em trânsito, durante o exercício da 

profissão, no Fórum.  

Saiba os detalhes clicando aqui

PALMITOS

Além da entrega dos dois computadores, o presidente da OAB/SC, Rafael 

Horn, também bateu um papo com a advocacia da cidade, ouviu as 

demandas dos profissionais e colocou a Ordem à disposição da Subseção.

Saiba os detalhes clicando aqui
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CONCÓRDIA

Após interlocução junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), 

a OAB/SC garante à advocacia concordiense um estacionamento ao 

lado do Fórum Eugênio Trompowsky Taulois Filho. O presidente da 

Seccional, Rafael Horn, e a presidente da Subseção de Concórdia, 

Mirian Gerhardt Dallegrave, assinaram o contrato de execução de 

obras para o empreendimento com a empresa Trimarte Artefatos de 

Cimento LTDA EPP.

Saiba os detalhes clicando aqui

BALNEÁRIO PIÇARRAS

Subseções de Balneário Piçarras e São Francisco do Sul recebem novos 

equipamento de informática.

A diretoria da OAB/SC esteve na Subseção de Balneário Piçarras. Além 

de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da Seccional, 

Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Luciane 

Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computador 

para melhor atender os advogados e advogadas da região. O 

equipamento destinado à Subseção de Balneário Piçarras será utilizado 

na sala da Ordem em Barra Velha, cidade atendida pela Subseção.

Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-inaugura-sala-advocacia-em-maravilha-e-entrega-equipamentos-informatica-palmitos/18341#:~:text=OAB%2DSC%20%2D%20(48),em%20Palmitos%20%2D%20Central%20de%20Atendimento
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-inaugura-sala-advocacia-em-maravilha-e-entrega-equipamentos-informatica-palmitos/18341#:~:text=OAB%2DSC%20%2D%20(48),em%20Palmitos%20%2D%20Central%20de%20Atendimento


XANXERÊ

A Subseção de Xanxerê está de cara nova. As obras na Subseção 

duraram dois meses e o resultado foi um espaço 100% revitalizado, 

que também passou a contar com novos ambientes. Após a conclusão 

das obras,  o prédio passou a contar com uma sala de atendimento, 

um auditório modernizado, salão de festas e banheiros novos. A 

iluminação, piso, mobília, pintura e fachada do prédio também 

ganharam atenção durante a reforma.

Outra novidade da Subseção para a advocacia é o Escritório 

Compartilhado, local que a advocacia catarinense poderá utilizar 

durante o exercício da profissão. O espaço conta com três salas, sendo 

uma para atendimento, uma para reunião/videoconferência, e uma 

com seis computadores para uso dos advogados e advogadas.

Saiba os detalhes clicando aqui

MARAVILHA

A OAB/SC inaugurou a sala de apoio à advocacia em Maravilha, 

localizada no Fórum Dr. Ivo Evaristo de Carvalho. Para equipar o 

espaço, a Seccional entregou um computador completo e moderno, 

item para utilização no espaço. O equipamento poderá ser utilizado 

não apenas pela advocacia da cidade, mas também pelos profissionais 

da região e que estiverem em trânsito, durante o exercício da 

profissão, no Fórum.  

Saiba os detalhes clicando aqui

PALMITOS

Além da entrega dos dois computadores, o presidente da OAB/SC, Rafael 

Horn, também bateu um papo com a advocacia da cidade, ouviu as 

demandas dos profissionais e colocou a Ordem à disposição da Subseção.

Saiba os detalhes clicando aqui

CONCÓRDIA

Após interlocução junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), 

a OAB/SC garante à advocacia concordiense um estacionamento ao 

lado do Fórum Eugênio Trompowsky Taulois Filho. O presidente da 

Seccional, Rafael Horn, e a presidente da Subseção de Concórdia, 

Mirian Gerhardt Dallegrave, assinaram o contrato de execução de 

obras para o empreendimento com a empresa Trimarte Artefatos de 

Cimento LTDA EPP.

Saiba os detalhes clicando aqui

BALNEÁRIO PIÇARRAS

Subseções de Balneário Piçarras e São Francisco do Sul recebem novos 

equipamento de informática.

A diretoria da OAB/SC esteve na Subseção de Balneário Piçarras. Além 

de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da Seccional, 

Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Luciane 

Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computador 

para melhor atender os advogados e advogadas da região. O 

equipamento destinado à Subseção de Balneário Piçarras será utilizado 

na sala da Ordem em Barra Velha, cidade atendida pela Subseção.
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Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-garante-estacionamento-para-advocacia-em-forum-concordia/18345


Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui
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LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/subsecoes-balneario-picarras-e-sao-francisco-do-sul-recebem-novos-equipamento-informatica/18237#:~:text=01%2F10%2F2020-,Subse%C3%A7%C3%B5es%20de%20Balne%C3%A1rio%20Pi%C3%A7arras%20e%20S%C3%A3o%20Francisco,recebem%20novos%20equipamento%20de%20inform%C3%A1tica&text=A%20diretoria%20da%20OAB%2FSC,e%20S%C3%A3o%20Francisco%20do%20Sul.&text=%E2%80%9CProporcionar%20melhores%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20trabalho,entre%20as%20prioridades%20da%20Ordem
https://www.oab-sc.org.br/noticias/subsecoes-balneario-picarras-e-sao-francisco-do-sul-recebem-novos-equipamento-informatica/18237#:~:text=01%2F10%2F2020-,Subse%C3%A7%C3%B5es%20de%20Balne%C3%A1rio%20Pi%C3%A7arras%20e%20S%C3%A3o%20Francisco,recebem%20novos%20equipamento%20de%20inform%C3%A1tica&text=A%20diretoria%20da%20OAB%2FSC,e%20S%C3%A3o%20Francisco%20do%20Sul.&text=%E2%80%9CProporcionar%20melhores%20condi%C3%A7%C3%B5es%20de%20trabalho,entre%20as%20prioridades%20da%20Ordem


Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 
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Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/em-agenda-pelo-sul-do-estado-presidente-oabsc-visita-terreno-futura-sede-subsecao-laguna/18208


Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO JOSÉ

O Sistema OAB/SC, por meio da Caixa de Assistência dos Advogados de 

Santa Catarina (CAASC), também  inaugurou, em São José, mais um 

‘Escritório Compartilhado’ para a advocacia catarinense. 

O espaço conta com 10 estações de computadores, uma sala de reunião, 

uma sala para videoconferência, recepção, banheiro e toda uma 

estrutura para melhor atender os advogados e advogadas catarinenses. 

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/conexao-advocacia-horn-e-brincas-cumprem-roteiro-pelo-oeste-do-estado/18156
https://www.oab-sc.org.br/noticias/partir-desta-quarta-feira-14-advocacia-catarinense-passa-contar-escritorio-compartilhado-caasc-em-sa/18191


Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

09.
MAIS
CONHECIMENTO

Oferecer conhecimento à advocacia sem que os profissionais precisem 

sair de casa continua sendo uma das propostas acertadas da 

Coordenadoria-Geral das Comissões da OAB/SC e da Escola Superior 

de Advocacia nesta terceira etapa de enfrentamento do Coronavírus.

Através de uma programação com cursos online, Congressos e lives 

nas redes sociais, as comissões temáticas da OAB/SC realizaram, desde 

março, 234 eventos que contaram com mais de 117 mil participantes. 

E, para participar, basta anotar os horários das lives. Os conteúdos são 

gratuitos e interativos. 

A Ordem, por meio de sua Escola Superior de Advocacia, teve mais de 

116 mil advogados participantes nesse período, realizando 220 cursos.

Um dos momentos especiais para a OAB/SC foi a celebração do Mês da 

Advocacia, com palestras em diversas áreas do Direito, totalizando 

mais de 5 mil profissionais inscritos.
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Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui



Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui
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Saiba os detalhes clicando aqui

Marcando a agenda de eventos de 2020, a Ordem catarinense realizou 

o maior evento jurídico de Santa Catarina: o  VI Congresso de Processo 

Civil de Florianópolis, que superou as expectativas com mais de 11 mil 

participantes inscritos. 

Saiba os detalhes clicando aqui

Na linha dos congressos, a OAB/SC também realizou o I Congresso 

Estadual da Advocacia Corporativa; o VI Congresso de Licitações e 

Contratos da OAB/SC; I Conferência Estadual de Igualdade Racial e 

sediou o Encontro Nacional de Direitos Humanos, com homenagem a 

Eduardo Seabra Fagundes. 

No mês de novembro, a Escola Superior de Advocacia também inovou 

e em apenas seis horas as  600 inscrições para a "Oficina Prática de 

Advocacia" foram esgotadas.

Saiba os detalhes clicando aqui

Em dezembro, para fechar o calendário, a OAB/SC realizará o I 

Congresso de Direito e de Processo Penal.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oabsc.com/icongressopenal
https://www.instagram.com/p/CHQ478yHfqp/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.oab-sc.org.br/noticias/vi-congresso-processo-civil-florianopolis-oabsc-inicia-maior-evento-juridico-santa-catarina/18300
https://www.oab-sc.org.br/noticias/na-abertura-do-mes-advocacia-seccional-catarinense-proclama-por-uma-oab-mais-inovadora-e-inclusiva/18031


Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

10.
OAB/SC VIGILANTE
E ATUANTE
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IMPEACHMENT

No processo de impeachment envolvendo o governador e a 

vice-governadora do Estado, a OAB/SC atuou como “custos legis”, 

acompanhando todos os desdobramentos do processo junto ao Tribunal 

Misto que julgou o caso.

Saiba os detalhes clicando aqui

A OAB/SC acompanhou presencialmente todas as sessões do Tribunal 

Especial de Julgamento  e atuou para garantir a sustentação oral dos 

advogados que trabalharam no processo de impeachment contra o 

governador e a vice-governadora do Estado.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-define-posicao-e-atuara-como-ldquocustos-legisrdquo-no-processo-impeachment-contra-governador-/18245
https://www.oab-sc.org.br/noticias/apos-garantir-plena-atuacao-dos-advogados-que-atuam-no-caso-oabsc-acompanhara-as-sessoes-do-tribunal/18218


Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

REFERÊNCIA NACIONAL

OAB/SC é referência nacional. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

aplicado pela Seccional quando dos excessos envolvendo publicidade na 

advocacia agora também é utilizado em outras seccionais do País. O 

sistema foi adotado pela OAB nacional.

Saiba os detalhes clicando aqui

EXCLUSÃO DE
ADVOGADOS

Na sessão virtual realizada em 16 de outubro, o Conselho Pleno da OAB/SC 

decidiu pela exclusão de mais dois advogados dos quadros da 

entidade.Com a decisão, nos últimos 5 anos foram aplicadas 664 penas de 

suspensão e 28 advogados foram excluídos dos quadros da OAB/SC.

Saiba os detalhes clicando aqui

CASO MARIANA FERRER
As cenas da audiência judicial sobre o caso de Mariana Ferrer chocaram 

o País no dia 3 de novembro. Desde o dia 14 de setembro, ao tomar 

conhecimento dos fatos, a OAB/SC de imediato abriu procedimento e 

oficiou ao Poder Judiciário para acesso integral ao processo judicial, 

bem como ao advogado para prestar esclarecimentos a respeito de sua 

conduta profissional. Esse procedimento tramita internamente e tem 

caráter sigiloso por força legal.

Saiba os detalhes clicando aqui

GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS
Na sequência, o Sicoob Advocacia atendeu a OAB/SC e criou uma linha 

de crédito especial para a advocacia catarinense, com carência de 90
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/caso-mariana-ferrer-nota-esclarecimento/18338
https://www.oab-sc.org.br/noticias/em-sessao-do-conselho-pleno-dois-advogados-sao-excluidos-dos-quadros-oabsc/18281#:~:text=16%2F10%2F2020-,Em%20sess%C3%A3o%20do%20Conselho%20Pleno%2C%20dois%20advogados%20s%C3%A3o,dos%20quadros%20da%20OAB%2FSC&text=Na%20sess%C3%A3o%20virtual%20realizada%20na,advogados%20dos%20quadros%20da%20entidade
https://www.oab-sc.org.br/noticias/referencia-no-pais-sistema-catarinense-fiscalizacao-sera-adotado-pela-oab-nacional/18228#:~:text=Refer%C3%AAncia%20no%20Pa%C3%ADs%3A%20sistema%20catarinense%20de%20fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20ser%C3%A1%20adotado%20pela%20OAB%20nacional,-AddThis%20Sharing%20Buttons&text=OAB%2FSC%20%C3%A9%20refer%C3%AAncia%20nacional,em%20outras%20seccionais%20do%20Pa%C3%ADs


Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

dias, além de conceder a prorrogação, por até 90 dias, do vencimento 

das parcelas de operações financeiras em situação de normalidade. 

  

Saiba os detalhes clicando aqui

OAB/SC ATUA EM DEFESA DE 
ESCRITÓRIO QUE É AMEAÇADO 
APÓS DIVULGAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES FALSAS NAS
MÍDIAS SOCIAIS
O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, recebeu em seu gabinete os 

advogados Wladimir Guedes e Silsso Brandão, sócios do escritório 

Guedes e Brandão, que teve seu endereço divulgado em grupos de 

Facebook, WhatsApp e no Twitter e passou a ser alvo de ameaças em 

Florianópolis. A OAB/SC deu suporte aos profissionais oficiando às 

autoridade competentes e acompanhando o caso através da Comissão 

de Defesa das Prerrogativas e da nossa Ouvidoria.

  

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-pede-ao-cnj-gravacao-das-audiencias-judiciais-para-proteger-prerrogativas-e-direitos-todas-as-/18342#:~:text=05%2F11%2F2020-,OAB%2FSC%20pede%20ao%20CNJ%20a%20grava%C3%A7%C3%A3o%20das%20audi%C3%AAncias%20judiciais,as%20partes%20de%20um%20processo&text=No%20entanto%2C%20a%20justi%C3%A7a%20trabalhista,dos%20atos%20que%20a%20comp%C3%B5e
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-atua-em-defesa-escritorio-que-e-ameacado-apos-divulgacao-informacoes-falsas-nas-midias-sociais/18357


Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

11.
EM DEFESA DA
CIDADANIA
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REPÚDIO À AMEAÇA AOS 
VEREADORES ELEITOS
A OAB/SC repudiou as ameaças contra a vida dos vereadores eleitos em 

Joinville, Ana Lúcia Martins e Alisson Júlio, que foram atacados com 

investidas preconceituosas afrontando as liberdades e a democracia. A 

Seccional, por meio da Subseção de Joinville, e de suas Comissões 

temáticas está acompanhando os casos e oficiou à Secretaria de Segurança 

Pública de Santa Catarina requerendo prioridade nas investigações.

Para a Seccional, os ataques praticados contra um representante eleito 

democraticamente em razão de seus posicionamentos e discriminação 

por sua condição física devem ser repelidos e condenados, pois é um 

crime contra toda a sociedade e ofende diretamente os valores do 

Estado Democrático de Direito.

Saiba os detalhes clicando aqui

RETOMADA DAS VISITAS
NAS UNIDADES PRISIONAIS
Uma importante notícia teve a digital da OAB/SC. Após a Comissão de 

Assuntos Prisionais da Seccional oficiar à Secretaria de Estado de 

Administração Prisional, foi anunciado o retorno das visitas presenciais

https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-tambem-acompanhara-investigacao-ameaca-morte-contra-vereador-eleito-em-joinville/18396


Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

nas unidades prisionais de Santa Catarina nas áreas de menor risco de 

contágio do coronavírus.

Saiba os detalhes clicando aqui

EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
A Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB/SC se 

posicionou contrária ao Decreto nº 10.502/2020, publicado pelo 

Governo Federal que institui a Política Nacional de Educação Especial: 

Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

Para a Comissão, privar as pessoas com e sem deficiência do convívio é 

também privar a construção diária de uma sociedade inclusiva, 

acolhedora e que valoriza a diversidade.

Saiba os detalhes clicando aqui

LIBERDADE DE IMPRENSA
A OAB/SC, por meio da Comissão de Liberdade de Expressão, repudiou 

a agressão sofrida por uma equipe da NSC TV, enquanto trabalhava em 

uma reportagem sobre o descumprimento da lei estadual que proíbe 

aglomeração durante a pandemia do Coronavírus. Para a OAB/SC 

qualquer tentativa de intimidação à imprensa fere a democracia, pois 

essa cumpre importante papel social ao fiscalizar, esclarecer e informar 

os fatos em nome da sociedade. Assim, atentar contra o livre exercício 

da atividade jornalística é ferir também o direito dos cidadãos de serem 

livremente informados.

Saiba os detalhes clicando aqui

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
A Comissão da Mulher Advogada, a Comissão de Combate à Violência 

Doméstica e a Comissão de Direito da Vítima, manifestaram 

preocupação em relação à postura de um promotor de Justiça de Santa 
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Catarina, que em ambiente virtual acadêmico, fez comentário jocoso 

em relação às mulheres que estão sendo vítimas de violência 

doméstica durante a pandemia. As Comissões advertem que os altos 

índices de violência contra a mulher não são motivos de brincadeira. 

Em reiteradas oportunidades, a OAB/SC sinalizou para os crescentes 

casos deste tipo de violência durante o período de pandemia.

Saiba os detalhes clicando aqui

CASAMENTO HOMOAFETIVO
Após atuação da OAB/SC, por meio da Comissão de Direito 

Homoafetivo e Gênero, o promotor de Florianópolis que era contrário 

a casamento gay deixou de atuar nos processos de habilitação de 

casamentos.

A OAB/SC articulou no CNMP para findar as sucessivas impugnações 

de casamentos homoafetivos proferidas pelo promotor Henrique 

Limongi, e garantir assim o direito de união estável homoafetiva que 

está legalmente garantida por decisão judicial proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) em 2011, e por resolução do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), publicada em 2013.

Saiba os detalhes clicando aqui

COMBATE AO ABUSO POLICIAL
A OAB/SC, por meio da sua Comissão de Direitos Humanos, requereu 

ao Comando Geral da Polícia Militar de Santa Catarina informações a 

respeito de denúncias que apontam para abuso do poder em atuações 

de policiais militares estaduais nas cidades de Lages, Chapecó e 

Guabiruba, conforme vídeos que circularam nas redes sociais.

  

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-e-contraria-decreto-que-retrocede-garantia-educacao-inclusiva/18270#:~:text=A%20Comiss%C3%A3o%20de%20Direito%20das,Aprendizado%20ao%20Longo%20da%20Vida
https://www.oab-sc.org.br/noticias/apos-atuacao-oabsc-visitas-presenciais-nas-unidades-prisionais-catarinenses-serao-retomadas-areas-me/18248#:~:text=Conforme%20o%20an%C3%BAncio%20da%20Secretaria,dura%C3%A7%C3%A3o%20e%20ser%C3%A3o%20mais%20espa%C3%A7adas
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-repudia-agressao-sofrida-por-profissionais-imprensa-em-praia-florianopolis/18331#:~:text=03%2F11%2F2020-,OAB%2FSC%20repudia%20agress%C3%A3o%20sofrida%20por%20profissionais,imprensa%20em%20praia%20de%20Florian%C3%B3polis&text=Para%20a%20OAB%2FSC%20qualquer,fatos%20em%20nome%20da%20sociedade


Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

nas unidades prisionais de Santa Catarina nas áreas de menor risco de 

contágio do coronavírus.

Saiba os detalhes clicando aqui

EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
A Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB/SC se 

posicionou contrária ao Decreto nº 10.502/2020, publicado pelo 

Governo Federal que institui a Política Nacional de Educação Especial: 

Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

Para a Comissão, privar as pessoas com e sem deficiência do convívio é 

também privar a construção diária de uma sociedade inclusiva, 

acolhedora e que valoriza a diversidade.

Saiba os detalhes clicando aqui

LIBERDADE DE IMPRENSA
A OAB/SC, por meio da Comissão de Liberdade de Expressão, repudiou 

a agressão sofrida por uma equipe da NSC TV, enquanto trabalhava em 

uma reportagem sobre o descumprimento da lei estadual que proíbe 

aglomeração durante a pandemia do Coronavírus. Para a OAB/SC 

qualquer tentativa de intimidação à imprensa fere a democracia, pois 

essa cumpre importante papel social ao fiscalizar, esclarecer e informar 

os fatos em nome da sociedade. Assim, atentar contra o livre exercício 

da atividade jornalística é ferir também o direito dos cidadãos de serem 

livremente informados.

Saiba os detalhes clicando aqui

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
A Comissão da Mulher Advogada, a Comissão de Combate à Violência 

Doméstica e a Comissão de Direito da Vítima, manifestaram 

preocupação em relação à postura de um promotor de Justiça de Santa 
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Catarina, que em ambiente virtual acadêmico, fez comentário jocoso 

em relação às mulheres que estão sendo vítimas de violência 

doméstica durante a pandemia. As Comissões advertem que os altos 

índices de violência contra a mulher não são motivos de brincadeira. 

Em reiteradas oportunidades, a OAB/SC sinalizou para os crescentes 

casos deste tipo de violência durante o período de pandemia.

Saiba os detalhes clicando aqui

CASAMENTO HOMOAFETIVO
Após atuação da OAB/SC, por meio da Comissão de Direito 

Homoafetivo e Gênero, o promotor de Florianópolis que era contrário 

a casamento gay deixou de atuar nos processos de habilitação de 

casamentos.

A OAB/SC articulou no CNMP para findar as sucessivas impugnações 

de casamentos homoafetivos proferidas pelo promotor Henrique 

Limongi, e garantir assim o direito de união estável homoafetiva que 

está legalmente garantida por decisão judicial proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) em 2011, e por resolução do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), publicada em 2013.

Saiba os detalhes clicando aqui

COMBATE AO ABUSO POLICIAL
A OAB/SC, por meio da sua Comissão de Direitos Humanos, requereu 

ao Comando Geral da Polícia Militar de Santa Catarina informações a 

respeito de denúncias que apontam para abuso do poder em atuações 

de policiais militares estaduais nas cidades de Lages, Chapecó e 

Guabiruba, conforme vídeos que circularam nas redes sociais.

  

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/apos-atuacao-oabsc-promotor-florianopolis-contrario-casamento-homoafetivo-deixa-atuar-nos-processos-/18092
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-repudia-declaracoes-promotor-justica-banalizando-violencia-contra-mulher/18150
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-requer-ao-comando-pm-apuracao-das-denuncias-envolvendo-abuso-policial/18037


Saiba os detalhes clicando aqui

SÃO FRANCISCO DO SUL

A diretoria da OAB/SC também esteve na Subseção de São Francisco 

do Sul. Além de ouvir as demandas da advocacia local, o presidente da 

Seccional, Rafael Horn, acompanhado da secretária-geral adjunta, Lu-

ciane Mortari, e do tesoureiro, Juliano Mandelli, entregou um computa-

dor para melhor atender os advogados e advogadas da região. A advo-

cacia de São Francisco do Sul poderá usufruir do computador e moni-

tor na própria sede da Subseção do município.

Saiba os detalhes clicando aqui

LAGUNA

O presidente da OAB/SC, Rafael Horn, acompanhado pelo conselheiro 

federal Fábio Jeremias, foi recebido pelo presidente da Subseção de 

Laguna, Leandro Schiefler Bento e pelo conselheiro estadual, Erlon da 

Rosa Fonseca, para uma visita ao terreno da Subseção de Laguna onde 

deve ser edifícado a sede da OAB local.

Laguna é uma das Subseções mais antigas e não possui uma sede 

própria. Atende atualmente mais de 200 profissionais no município e 

na cidade vizinha Pescaria Brava. Em 2014, a Subseção recebeu, por 

meio de doação, um terreno de área total de 320 metros quadrados.

Saiba os detalhes clicando aqui

XAXIM

A pandemia não para a advocacia catarinense, e o presidente da OAB/SC, 

Rafael Horn, acompanhado do conselheiro federal, Paulo Brincas, cumpriu 

intensa agenda pelo Oeste do Estado. Os dirigentes estiveram na 

Subseção de Xaxim - 50º Subseção - primeira da OAB instalada 

virtualmente no País durante a pandemia. Na oportunidade o presidente 

Juraci Jose Folle; o vice-presidente, Luiz Gustavo Burtet; o tesoureiro 

Geandro Geremia; e os conselheiros subseccionais, Andrea de Almeida 

Marocco e Fábio José Dal Magro, recepcionaram Horn e Brincas para tratar 

dos pleitos da advocacia da região.

Saiba os detalhes clicando aqui

ELEIÇÕES 2020:
ESCOLHA PRA VALER
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A OAB/SC cumpriu seu compromisso para o fortalecimento da democracia 

durante o pleito eleitoral de 2020. Assim, a Seccional lançou a campanha 

“Escolha pra Valer”,  promovendo diversas ações voltadas para a conscien-

tização da necessidade de se informar para eleger o seu candidato.

Saiba os detalhes clicando aqui 

DIÁLOGO COM OS CANDIDATOS
Além disso, o presidente da Seccional, Rafael Horn, recebeu candidatos à 

Prefeitura de Florianópolis, oportunidade em que entregou a carta 

compromisso para resguardar as prerrogativas da advocacia pública e 

privada; as regras de governança e compliance; e o combate à corrupção 

e à improbidade administrativa.

Saiba os detalhes clicando aqui 

12.

https://www.oab-sc.org.br/noticias/eleicoes-2020-e-voce-que-decide-oabsc-cria-campanha-escolha-pra-valer/18293
https://www.oab-sc.org.br/noticias/escolha-pra-valer-oabsc-recebe-candidatos-prefeitura-florianopolis/18307


Após garantir as prerrogativas da advocacia pública e privada em 

Florianópolis por meio de Carta Compromisso, mais 23 municípios 

catarinenses aderiram ao movimento, que é uma iniciativa inédita da 

OAB/SC, por meio da Comissão de Procuradores Municipais. Mas o 

projeto, que é pioneiro, deu tão certo que rompeu fronteiras e 

também foi adotado pela OAB/SP, que adotou a Carta para garantir os 

direitos dos advogados e advogadas em território paulista.

Saiba os detalhes clicando aqui

ÚNICO DEBATE
PRESENCIAL NA CAPITAL
A OAB/SC transmitiu pelo seu canal do YouTube, o único debate 

presencial com todos os candidatos à Prefeitura de Florianópolis no 

pleito deste ano. O evento foi realizado pelo LIDE Santa Catarina e pela 

Seccional catarinense. 

Ao longo de quatro blocos, os candidatos tiveram a oportunidade de 

debater e apresentar melhor as suas propostas para diversas áreas de 

interesse da sociedade, como saúde, empreendedorismo, educação, 

segurança, meio ambiente, gestão do município e outros. A 

transmissão contou com mais de três mil reproduções no canal da 

OAB/SC no YouTube, com retransmissão simultânea nos portais de 

diversos veículos de imprensa.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/carta-compromisso-oabsc-conta-adesao-21-municipios-catarinenses-e-referencia-em-outros-estados/18361
https://www.oab-sc.org.br/noticias/candidatos-prefeitura-florianopolis-debatem-propostas-na-oabsc/18368


VOTAÇÃO PARALELA

A OAB/SC sediou pela primeira vez na história a Votação Paralela nas 

Eleições 2020. Houve o sorteio das 12 urnas que participaram da auditoria 

do sistema eletrônico de votação.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/urnas-serem-auditadas-na-votacao-paralela-foram-sorteadas-neste-sabado-14/18355


13.
CAASC

53

ESCRITÓRIOS
COMPARTILHADOS CAASC

Espaços disponibilizados pela CAASC para que o advogado e advogada 

possam exercer suas atividades profissionais. Todos os escritórios são 

gratuitos e possuem estação de trabalho com computadores com 

internet, scanner, impressoras, salas de reunião, salas para 

videoconferência, recepção, banheiros e toda uma estrutura para 

melhor atender os advogados e advogadas catarinenses.

Além de Florianópolis, que já possuía uma unidade do Escritório Com-

partilhado, a CAASC inaugurou neste ano escritórios em São José, 

Lages, Xanxerê, Criciúma, Videira, Chapecó e Imbituba.

Até o final do próximo ano devem ser inaugurados mais 11 Escritórios 

Compartilhados da Caixa em todas as regiões do estado.

OUTUBRO ROSA CAASC   
No mês de outubro, a Caixa de Assistência dos Advogados de Santa 

Catarina esteve com todas as suas atenções voltadas a uma única 

causa: o câncer de mama.

Foram disponibilizadas para as advogadas três mil vagas gratuitas de 

exames de mamografia e ultrassom de mama nas 49 subseções do estado.

Neste ano de pandemia, as iniciativas da Caixa no mês de outubro não 



ficaram restritas apenas aos exames. A informação também foi usada 

como uma forma de prevenção. Profissionais de diversas áreas 

falaram sobre prevenção, tratamentos convencionais e alternativos, 

alimentação, terapias, dentre tantos outros.

Somados aos exames oferecidos no ano de 2019, a CAASC já 

disponibilizou para as advogadas 6 mil exames para combater o câncer 

de mama.

NOVEMBRO AZUL CAASC

A Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina realizou em 

todo Estado, no mês de novembro, a campanha para o combate ao 

câncer de próstata. A iniciativa fez parte do Novembro Azul, 

movimento mundial de alerta e orientação sobre a doença.

Pelo segundo ano consecutivo, a Caixa disponibilizou gratuitamente 

exames de PSA para advogados de todas as subseções.

Em 2019 e 2020, foram 3 mil exames oferecidos para os advogados 

catarinenses.

DEFESA PESSOAL CAASC

No mês de agosto, a CAASC lançou a primeira edição do curso de 

Defesa Pessoal da CAASC. Foram 80 alunos e alunas de todas as 

regiões do estado aprendendo os ensinamentos do professor Bruno 

Nobre, responsável por trazer o krav maga para Santa Catarina.

O curso foi composto por quatro encontros, todos on-line. Os 

participantes que fizeram todas as aulas e concluíram o curso 

ganharam o certificado de conclusão.

DRIVE THRU CAASC COVID

Durante todo o mês de agosto, a Caixa de Assistência dos Advogados 

de Santa Catarina - CAASC, realizou o Drive Thru CAASC Covid, em 

diversas subseções do estado.
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Os exames foram realizados mediante agendamento prévio e o 

público não precisou sair do veículo para realizar a coleta. Os 

resultados foram enviados por Whatsapp em até 48 horas. O projeto 

foi realizado em parceria com laboratórios.

CANAL DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL CAASC

Com o objetivo de reforçar o seu papel assistencial, a CAASC 

disponibiliza à advocacia catarinense mais um serviço: o Canal de 

Assistência Social CAASC.

Um assistente social fica disponível exclusivamente aos advogados e 

advogadas, a fim de avaliar as necessidades da classe.

O atendimento é on-line, pelo aplicativo WhatsApp, e também por 

e-mail. Todos os casos que chegam até o profissional são 

detalhadamente avaliados e repassados à diretoria da CAASC.

O contato com o assistente social pode ser feito pelos números           

(48) 3239-3637, (48) 98802-1428, ou ainda pelo e-mail 

social@caasc.org.br.

MAIS SAÚDE CAASC

Pelo segundo ano consecutivo, a Caixa de Assistência dos Advogados 

de Santa Catarina realizou o Mais Saúde CAASC, disponibilizando 

gratuitamente aos advogados e advogadas de todo o Estado três mil 

consultas médicas de diversas especialidades.

Foram consultas com cardiologista, ortopedista, ginecologista, 

obstetra, clínico geral, psiquiatra, entre outros.

O programa foi exclusivo para advogados e advogadas.

Ao todo, a CAASC já ofereceu à advocacia catarinense 6 mil consultas 

gratuitas, somando os anos de 2019 e 2020.



NOVO PLANO
ODONTOLÓGICO CAASC

A advocacia catarinense dispõe de um novo plano de saúde 

odontológico CAASC.

Com valores reduzidos para os advogados, advogadas e dependentes, 

a mensalidade sairá por apenas R$28,50 por pessoa.

O plano tem abrangência nacional e não possui carência para 

atendimentos de urgência e emergência! Para os demais 

procedimentos, a carência é de apenas 15 dias.

O atendimento é realizado em toda a rede credenciada da Uniodonto.

TELEMEDICINA CAASC

O Telemedicina CAASC é um pronto atendimento médico por telefone, 

com profissionais especializados. O atendimento é feito pelo telefone 

0800.591.0241, disponível 24 horas por dia, em todos os dias da 

semana. Por meio da ligação, é possível esclarecer suas dúvidas em 

relação à sua saúde, além de ter orientações de como lidar com o seu 

quadro clínico e qual o tipo de serviço mais adequado a recorrer.

O valor da adesão é de apenas R$ 5 reais para os advogados e 

advogadas e R$ 20 para dependentes.

O Telemedicina CAASC disponibiliza consultas realizadas por celular ou 

computador; tele Orientação Médica COVID19; e solicitação de 

exames, prescrição digital e atestado.

A plataforma é 100% segura. As informações do usuário são 

criptografadas, a fim de garantir a segurança e privacidade do 

paciente.

Todos os dados e os exames permanecem armazenados, permitindo a 

visualização pelos profissionais de saúde autorizados, nas consultas 

subsequentes.
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SETEMBRO AMARELO CAASC

Semana de ações realizadas pela CAASC, com uma série de conversas 

para abordar temas como depressão, saúde mental e combate ao 

suicídio.

Os bate-papos foram feitos nas redes sociais da Caixa, com 

profissionais convidados que falarão sobre saúde mental, como 

terapeutas, psicólogos e educadores físicos.

Atualmente a CAASC já realiza inúmeras iniciativas direcionadas à saúde 

emocional, como o Webinar sobre a saúde mental da Advocacia, 

atendimentos psicológicos on-line gratuitos para advogados e advogadas, 

além de possuir convênios com clínicas e profissionais da área.

MEDITAÇÃO CAASC

A CAASC disponibiliza mais uma iniciativa para cuidar da saúde física e 

emocional dos advogados e advogadas catarinenses. É a meditação 

CAASC, realizada gratuitamente todas as sextas-feiras, às 7h, no 

Instagram da CAASC - @caasc_santacatarina. A meditação é on-line e 

guiada por uma professora.
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Retorno dos Prazos processuais dos 

processos virtuais.

CONFIRA O QUE A OAB/SC FEZ 
POR VOCÊ EM 140 DIAS DA 
PANDEMIA  - ( FASE 2 )

Download

GRATUITO

Clique aqui para
abrir o ebook

De 13 de março a 31 de Julho de 2020

O que fizemos em defesa
da advocacia e da cidadania

nesses 140 dias?

CORONAVÍRUS :

O QUE FIZEMOS
POR VOCÊ

14.
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https://abre.ai/oabsc-ebook-02


CONFIRA O QUE A OAB/SC FEZ 
POR VOCÊ NOS PRIMEIROS 45 DIAS 
DA PANDEMIA - ( FASE 1 )

59

13 de março a 28 de abril

Você sabe tudo o que fizemos
em defesa da advocacia e da

cidadania nesses 45 dias?

CORONAVÍRUS :

Garantia da continuidade da prestação 

jurisdicional e do exercício profissional.

Download

GRATUITO

Clique aqui para
 abrir o ebook

https://abre.ai/oabsc-ebook-01
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