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Palavra do Presidente
Em 31 agosto de 2018, a 10ª Subseção da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil, Seccional de Santa Catarina, composta pelos municípios 
de Brusque, Guabiruba e Botuverá, completou 40 anos de sua funda-
ção.

Este movimento iniciou em 1978, liderado pelo Dr. Antônio 
Luiz da Silva e mais 18 advogados militantes da época. Assim, reuni-
ram-se em Assembleia no dia 8 de julho de 1978 e aprovaram a criação 
da Subseção de Brusque, a qual, com resolução Nº 05/78 da OAB de 
Santa Catarina, foi instalada no aludido dia 31 de agosto.

Desde então, já passaram 12 diretorias pela entidade. Celeiro de 
importantes nomes no cenário nacional, a OAB de Brusque se mantém 
como referência entre as comarcas do interior do Estado e hoje se orgu-
lha em ver o Dr. Marcus Antônio Luiz da Silva, o Marcão, ocupando a 
presidência da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina 
(CAASC), braço social da nossa OAB no Estado.

Durante esses quarenta anos foram enfrentados muitos percal-
ços, sem os quais, todavia, não teria a Subseção fincado ainda mais pro-
fundos e sólidos os pilares de sua altiva trajetória em prol dos advogados 
e da sociedade brusquense, consolidada que está com sua sede própria, 
com mais de 900m2 de área construída, para bem abrigar os 700 advo-
gados que aqui militam.

Há muito que se comemorar e se orgulhar pelos advogados e 
advogadas que registraram e continuam registrando nas páginas da his-
tória da advocacia catarinense verdadeiros exemplos de espírito republi-
cano e ético e é esse espírito que esperamos comemorar pelos próximos 
40, 50 ou 100 anos da Subseção de Brusque.

Viva a OAB de Brusque!

Renato Munhoz - OAB/SC 17.600
Presidente da OAB/SC - Subseção de Brusque

Gestão 2016-2018
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A Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de 
Brusque abriu as portas de seu auditório nos 
dias 7, 8 e 9 de agosto, para o I Simpósio de 
Direitos Humanos e Cidadania. O evento fez 
parte das comemorações dos 40 anos da Sub-

seção e foi realizado pelas Comissões de Direitos Humanos 
e Mulher Advogada em parceria com a Aprocorb – Associa-
ção dos Profissionais em Comunicação da Região de Brus-
que. Três temas importantes foram debatidos durante a pro-
gramação:‘Liberdade de Imprensa e Liberdade de Expressão’, 
‘Mulheres Encarceradas’ e ‘Educação, Cidadania e Direitos 

Humanos’.
Durante as três noites, um público formado por acadê-

micos de Direito, advogados e advogadas, jornalistas, comu-
nicadores, professores e comunidade, tiveram a oportunidade 
de ouvir os debatedores convidados, expor sua opinião e tirar 
dúvidas sobre assuntos tão importantes da sociedade. “O Sim-
pósio é um evento que quebra paradigmas na nossa Subseção 
de Brusque, muito bem organizado pela Comissão de Direitos 
Humanos, que vem desenvolvendo um trabalho bastante en-
gajado no sentido de trazer à sociedade as garantias fundamen-
tais de todo e qualquer ser humano”, ressaltou o presidente da 

DEBATE

Simpósio de Direitos 
Humanos e Cidadania 
abre comemoração dos 
40 anos da Subseção
 ‘Liberdade de Imprensa e Liberdade de Expressão’, ‘Mulheres Encarceradas’ e 
‘Educação, Cidadania e Direitos Humanos’ foram os temas das três noites de debates

O Simpósio reuniu um grande público nas três noites de debates e proporcionou um diálogo democrático sobre temas importantes à sociedade
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OAB de Brusque, Dr. Renato Munhoz.
Para o presidente da Caixa de Assistência dos Advoga-

dos de Santa Catarina (CAASC), Dr. Marcus Antônio Luiz da 
Silva (Marcão), a discussão dos Direitos Humanos é um tema 
atual e permanente, ligado diretamente à pessoa humana. “A 
Subseção de Brusque, no seu 40° aniversário, está de parabéns 
em trazer esse tema de relevo e dentro do espectro dos Direi-
tos Humanos discutirmos, junto com o pessoal da imprensa, 
a relevância da própria liberdade de imprensa e liberdade de 
expressão, que são em si apanágios do Estado Democrático de 
Direito”, frisou.

Já o presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e 
Televisão de Santa Catarina, Carlos Alberto Ross, parabenizou 
a OAB de Brusque por trazer advogados, palestrantes e pes-
soas da área da comunicação para falar um pouquinho sobre 
liberdade de expressão e também liberdade de imprensa. “Não 
existe democracia em país nenhum do mundo em que não haja 
liberdade de imprensa. Infelizmente muitos países que se di-
zem democratas, acabam prejudicando o próprio andamento 
da democracia quando não dão liberdade para que os repórte-
res e profissionais de comunicação participem com perguntas, 
ou então que solicitam perguntas preparadas”, enfatizou.

Os debates
A noite de abertura do evento, contou com a presen-

ça do prefeito de Brusque, Jonas Oscar Paegle; do presidente 
da OAB-SC, Dr.Paulo Marcondes Brincas; do presidente da 
Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, Dr. 
Marcus Antonio Luiz da Silva; do presidente da Aprocorb, 
jornalista Valdomiro da Motta; da professora da Unifebe, Ro-
semari Glatz; do conselheiro estadual da OAB, Dr. José Sérgio 
Cristóvão; e do presidente do Sindicato das Empresas de Rá-
dio e Televisão de SC, Carlos Alberto Ross.

O tema debatido na oportunidade foi ‘Liberdade de 
Imprensa e Liberdade de Expressão’, e contou com informa-
ções e opiniões trazidas por Ross, Dr. Brincas, Dr. Marcão, e 
ainda pelo vice-presidente da Aprocorb, jornalista Cristóvão 
Vieira Oliveira; pelo presidente do Sindicato dos Jornalistas de 
Santa Catarina, Aderbal João da Rosa Filho; e pelo conselheiro 
da OAB-SC, Dr. Luiz Fernando Ozawa, com mediação do 
Dr. Bruno Francisco de Souza.

Brincas lembrou os efeitos da censura na democracia 
e ressaltou o papel do jornalismo na garantia dos direitos ci-
vis. “Duas profissões que têm função essencial no resguardo 
do Estado Democrático de Direito e acerto constitucional são 
o Jornalismo e o Direito. Quando as luzes da democracia apa-
gam, são essas duas atividades que tomam a linha de frente no 
resgate à liberdade de expressão e dos direitos da população”, 
observou.

Ele reafirmou a necessidade da liberdade de imprensa e 
ponderou que os casos de mau jornalismo não podem embasar 
o veto a essa liberdade. “Uma das poucas coisas que mantém 
a nossa democracia em pé é a liberdade de imprensa. Há que 
se ter um cuidado sim com o que é publicado para que não 
sejam feridos os direitos das pessoas, no entanto, a ocorrência 
de situações ruins por parte da imprensa não pode servir como 
desculpa para o fim da liberdade de sua atuação”, afirmou.

O jornalista Cristóvão Oliveira e o presidente do Sin-
dicato dos Jornalistas, Aderbal Filho, trouxeram dados impor-
tantes sobre os casos de agressão a jornalistas no exercício da 

profissão. “Nós, repórteres e jornalistas, estamos na linha de 
frente”, destacou Oliveira.

Aderbal Filho foi além, e disse que ‘efetivamente, nun-
ca tivemos liberdade de imprensa plena no país’. Já o conse-
lheiro Ozawa abordou os limites da liberdade de expressão, 
provocando um debate ainda mais acalorado sobre o tema.

Qualidade dos debates
As duas noites seguintes do Simpósio, dias 8 e 9 de 

agosto, discutiram os temas ‘Mulheres Encarceradas’ e ‘Edu-
cação, Cidadania e Direitos Humanos’, também reunindo 
profissionais para o debate e um grande público.  Na avaliação 
do presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidada-
nia, Dr. Ricardo Vianna Hoffmann, o evento atingiu os obje-
tivo proposto, que era debater com a comunidade acadêmica e 
também com advogados, advogadas e sociedade de Brusque e 
região, temas pertinentes dentro dos Direitos Humanos. “Es-
tiveram presentes diversas pessoas ligadas a entidades da socie-
dade civil e que participaram com perguntas, puderam colocar 
seus pontos de vista, o que foi muito importante. Contamos 
com a presença de debatedores representando o Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina, a Procuradoria Geral de Justiça de 
Santa Catarina, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 
de Santa Catarina, CAASC, profissionais de Balneário Cam-
boriú, Joinville, inclusive uma doutora e pesquisadora da Uni-
versidade Federal do Paraná. Tivemos a oportunidade, nesses 
três dias, de debater temas importantes e atuais, em que a so-
ciedade pode discutir e se posicionar. Esse é o objetivo, levar 
as informações, o conhecimento, e possibilitar o diálogo, a 
discussão. Os temas foram debatidos de forma democrática, 
como deve ser, respeitando o ponto de vista de cada um e nos 
sentimos muito felizes com o resultado do evento, diante do 
excelente nível que teve”, analisa Hoffmann. 

O debate contou ainda com o apoio da Escola Superior 
de Advocacia, da CAASC, do Núcleo de Práticas Jurídicas da 
Unifebe, do Laboratório de Cidadania e Direitos Humanos da 
Unifebe e do Curso de Direito da Unifebe.“Todas essas ins-
tituições estiveram envolvidas nesse evento, junto com as Co-
missões da Mulher e Direitos Humanos e Cidadania da OAB 
de Brusque e Aprocorb. Foi uma realização importante, um 
sucesso e já estamos falando em um segundo simpósio para 
2019. Vamos nos reunir com as entidades que participaram 
para ver o que podemos melhorar”, complementa o presidente 
da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania.

Na segunda noite o tema foi ‘Mulheres Encarceradas’
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No ano em que a Caixa de Assistência dos Ad-
vogados de Santa Catarina (CAASC) completa 
seus 70 anos e que a Ordem dos Advogados do 
Brasil – Subseção de Brusque comemora seus 
40 anos de trajetória, o município foi o esco-

lhido para sediar o VII Colégio de Delegados e Coordenadores da 
CAASC. Considerada o braço social da advocacia catarinense, a 
Caixa reuniu um grande público, quase a totalidade dos delegados 
e coordenadores que a representam nas Subseções do Estado, du-
rante os dias 29 e 30 de junho, no Hotel Monthez.

Na programação, diversos assuntos em pauta, como o pla-
nejamento das atividades da CAASC para o segundo semestre; a 
divulgação dos números da campanha de vacinação; os eventos que 
envolvem as comemorações dos 70 anos da Caixa; o CAASC Saú-
de; os programas de férias escolares; e ainda, palestra, palavra dos 
coordenadores e delegados e a leitura da Carta Brusque, documen-
to firmado a cada evento.

Participaram do encontro toda a diretoria da CAASC, li-
derada por seu presidente, o advogado brusquense Dr. Marcus An-
tônio Luiz da Silva (Marcão), como também o presidente da OAB 

de Brusque, Dr. Renato Munhoz; o vice-prefeito de Brusque, José 
Ari Vequi; o conselheiro estadual da OAB-SC, Dr. Ricardo Viana 
Hoffmann; o vice-presidente da OAB-SC, Dr. Luiz Mario Bratti; 
a juíza diretora do Fórum de Brusque, Dra. Iolanda Volkmann e a 
delegada da CAASC em Brusque, Dra. Karin Rodrigues.

De acordo com o presidente da CAASC, o principal obje-
tivo do Colégio foi de refletir sobre as ações implementadas e apre-
sentar o planejamento do próximo semestre. O evento itinerante 
foi realizado pela primeira vez em Brusque, um marco especial para 
Dr. Marcão. “Estamos reunindo em torno de 100 delegados, de-
legadas e coordenadores neste evento, com abrangência em todas 
as Subseções e a proposta foi de discutir questões extremamente 
importantes, como a migração do nosso plano de saúde para uma 
gestão mais próxima da CAASC; nosso programa de gestão da 
advocacia, que terá abrangência em todo o Estado através de uma 
parceria inédita com o Sebrae, focado em capacitação e consultoria 
para os escritórios de advocacia de pequeno e médio porte; além de 
toda a programação dos 70 anos da Caixa, entre outros assuntos. 
Avalio como muito importante a realização do Colégio no muni-
cípio de Brusque, somos originários desta Subseção, somos parte 

CAASC realiza VII 
Colégio de Delegados e 
Coordenadores em Brusque
Evento reuniu profissionais de diversas Subseções da OAB de Santa Catarina

ESTADUAL

O município de Brusque foi o escolhido para sediar o Colégio de Delegados e Coordenadores da CAASC em 2018, quando a 
Subseção completa seus 40 anos de trajetória

fotos Carina Machado/Ideia Comunicação
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dessa história e acompanhamos o trabalho brilhante que vem sendo 
desenvolvido pelo presidente, Dr. Renato Munhoz, e pela nossa 
delegada, Dra. Karin que nos representa aqui juntamente com o 
Dr. Karlos Antonio Souza Hernandez (vice-delegado). Não pode-
ríamos deixar de programar este evento em Brusque, o qual com-
plementa também o aniversário de 40 anos da nossa Subseção”, 
ressaltou.

Reconhecimento 
Durante o encontro, a gestão 2016-2018 da CAASC, li-

derada por Dr. Marcão foi bastante elogiada, especialmente pelo 
vice-presidente da OAB-SC, Dr. Luiz Mario Bratti. Na oportu-
nidade, o advogado ressaltou sua satisfação de estar em Brusque, 
cidade conhecida como Berço da Fiação Catarinense. “Gostaria 
de trazer aqui o meu sincero reconhecimento e também de todos 
os advogados de Santa Catarina, pelo brilhante trabalho que vem 
desenvolvendo o Dr. Marcus, à frente da Caixa de Assistência. 
Costumo dizer que gestão não se faz com encomenda de pacote 
pronto. Gestão se faz na prática, no dia a dia, objetivando o melhor 
para os advogados do Estado. O Dr. Marcus e sua diretoria, junta-
mente com os delegados da Caixa, são exemplos disso, com uma 
administração brilhante, profícua, com diminuição e cortes de cus-
tos supérfluos, levando aos advogados não só assistência, que é o seu 
objetivo, mas também investimentos que a sua boa administração 
permite fazer”, frisou.

O presidente da OAB de Brusque, Dr. Renato Munhoz, 
também destacou o dinâmico trabalho da CAASC e sua relevância 
aos advogados e advogadas. “Nesses dois dias inúmeros temas re-
lacionados à área assistencial da nossa OAB, mais voltada ao bem-
-estar da nossa advocacia, foram debatidos. Então receber os advo-
gados para tratar da nossa vida social, no que tange ao campo da 
saúde e as atividades extracurriculares da advocacia, é fundamental 

para que tenhamos uma qualidade de vida melhor, para que pos-
samos junto aos nossos familiares sustentar a nossa profissão com 
mais dignidade”.

Além disso, Dr. Munhoz também fez questão de lembrar 
que o fato de Brusque sediar o evento traz grande satisfação à Sub-
seção, pela passagem dos seus 40 anos neste 2018. “É um momento 
bastante importante para a nossa Subseção, pois o Dr. Marcus é 
um brusquense e vem exemplarmente fazendo uma gestão magis-
tral que contempla a Subseção de Brusque. Não temos na história 
registro de que tenha havido outro Colégio de Delegados na nossa 
Subseção, então receber advogados de todo Estado, voltados com 
o olhar direcionado ao campo assistencial da OAB, é sem dúvida 
muito importante para nós, tendo em vista que em 2018, comemo-
ramos 40 anos. Tenho certeza que o Dr. Marcus tem na sua memó-
ria esse capítulo muito claro, porque a pedra fundamental da nossa 
Subseção foi instalada por seu pai, o saudoso Dr. Antônio Luiz da 
Silva. Logo, nosso amigo Marcão vem brindar nossa Subseção com 
um evento dessa natureza”, comentou.

Na avaliação da delegada da CAASC em Brusque, Dra. 
Karin Rodrigues, o Colégio é sempre um momento para que, 
além de tratar de assuntos de interesse coletivo dos advogados e 
advogadas, também promove a troca de experiências e contatos 
entre a classe. Além disso, ela destacou que tanto a Caixa quanto 
a OAB, têm atividades distintas, que são conhecidas e reconhe-
cidas atualmente pela sociedade. “A OAB é um órgão que todos 
reconhecem hoje por sua atuação, tornando-a respeitada em todo 
país. E a CAASC da mesma forma. Hoje as pessoas têm conheci-
mento do que é a Caixa, do que ela pode proporcionar ao advo-
gado no lado social. A CAASC cuida do advogado como pessoa, 
trazendo benefícios relacionados à saúde, lazer, descontos através 
dos convênios realizados nos municípios, Estados e também em 
todo Brasil”, enfatizou.

Delegados e coordenadores da CAASC que atuam nas subseções da OAB em todo estado de Santa Catarina, participaram do evento no Hotel Monthez
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A OAB – Ordem dos Advogados do Brasil Sub-
seção de Brusque, realizou no dia 6 de junho, a 
entrega de sua nova sala anexa ao Fórum de Brus-
que, que foi revitalizada. O ato contou com a par-
ticipação do presidente estadual da entidade Dr. 

Paulo Marcondes Brincas, do presidente da OAB de Brusque Dr. 
Renato Munhoz, do presidente da CAASC – Caixa de Assistên-
cia dos Advogados de Santa Catarina, Dr. Marcus Antônio Luiz 
da Silva, da diretora do Fórum, juíza Iolanda Volkmann, dentre 
outras autoridades e convidados. 

A sala com 35 metros quadrados recebeu novo revestimen-
to, divisórias, móveis e equipamentos e conta com infraestrutura 
de xerox, digitalização de documentos, computadores com acesso 
à internet, assim como apoio para peticionamento e ambiente para 
realização de reuniões e atendimento ao jurisdicionado.

 O presidente da OAB - Subseção de Brusque, Dr. Re-
nato Munhoz, explica que a revitalização da sala é uma reivindi-
cação antiga dos advogados que integram a entidade no municí-
pio. “O espaço estava subvalorizado, com uma parte acanhada 
de atendimento aos advogados e outra que contemplava as nossas 
colaboradoras e as suas atividades. Com essa revitalização, pro-
curamos criar um espaço que pudesse atender a advocacia com 
comodidade e de maneira eficiente. Agora temos um ambiente 
completo, com estações de trabalho, computadores, suporte de 
xerox e sala de reuniões. A obra possibilita ainda o trabalho de di-
gitalização do acervo físico dos processos da nossa Comarca, que 
vem sendo feito pela OAB em parceria com o Poder Judiciário. É 
um ambiente que representa democracia e é uma grande satisfa-
ção para a OAB de Brusque, fazer a entrega dessa nova sala, que 
serve como ponto de apoio aos nossos advogados e proporciona 
um atendimento ao jurisdicionado com mais qualidade”, decla-
rou Dr. Munhoz. 

Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de 
Santa Catarina, Dr. Paulo Marcondes Brincas, a sala da OAB é 
um dos investimentos mais importantes que a entidade pode fazer 
em prol da classe. “Temos 48 Subseções no Estado e somos cerca 
de 51 mil inscritos em Santa Catarina. Esse tipo de investimento 
tem a característica de ser usado por todos os advogados, porque 
todo mundo que advoga vem ao Fórum, e muito frequentemente 
precisa usar a sala da OAB, onde encontra um espaço adequado 
para exercer sua atividade”, observou Dr. Brincas.  

A revitalização da sala da OAB no Fórum de Brusque foi 
realizada com recursos da CAASC - Caixa de Assistência dos 
Advogados de Santa Catarina e de acordo com seu presidente 
Dr. Marcus Antônio Luiz da Silva, é um presente para a OAB 

de Brusque, diante da comemoração de seus 40 anos de traje-
tória. “A sala da OAB é um ponto de encontro dos advogados 
e um instrumento importante de trabalho. É um local equipado 
para servir de apoio aos profissionais da classe, permitindo que 
se encontrem com clientes e entre si, e onde são feitas petições 
e memorandos de última hora. A Caixa de Assistência atua in-
distintamente em todas as Subseções, mas a conquista dessa sala 
é mérito da Subseção de Brusque, que por meio de sua diretoria 
vem realizando um excelente trabalho e pleiteando importantes 
avanços para os advogados”, destacou Dr. Marcus Antônio. 

A diretora do Fórum de Brusque e Juíza da Vara da Fa-
zenda e Registros Públicos, Dra. Iolanda Volkmann, também 
enalteceu a importância do espaço da OAB junto ao Fórum da 
Comarca. “O Judiciário fica feliz porque a justiça é feita por mui-
tas mãos, e os advogados atuam em alguns desses lados. São peças 
fundamentais e para atender bem o jurisdicionado precisam de 
uma boa estrutura de trabalho. Portanto, é algo que vem em be-
nefício de todos”, considerou Dra. Iolanda.

Para o advogado Dr. Luis Hoffmann, que faz uso da sala 
da OAB com frequência, a revitalização trouxe mais conforto e 
agilidade. “A nova sala ficou muito boa, adequada às necessida-
des dos advogados e garantindo mais celeridade no atendimento a 
clientes e no trâmite dos processos”, garantiu o profissional.

A Sala da OAB de Brusque está localizada no pavimento 
térreo do Fórum e funciona das 12h às 19h de segunda a sexta-feira. 

Revitalização da Sala da 
OAB no Fórum de Brusque
Espaço revitalizado foi entregue pela entidade no mês de junho

MELHORIA

A sala de 35 metros quadrados está à disposição dos advogados para 
realização de reuniões, suporte administrativo e atendimento aos 
jurisdicionados

Foto Ana Roberta Venturelli
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Com o objetivo de aproximar o jovem advogado 
da OAB, fortalecer a classe, e também orientá-lo 
para que fique atento em relação à conduta e às 
prerrogativas profissionais, desde 2006 a Comis-
são da OAB Jovem atua na Subseção de Brusque.

Considerada como uma das Comissões de mais relevân-
cia na Subseção, entre as principais ações da OAB Jovem está a 
responsabilidade de receber e acolher os novos advogados, com 
orientações, informações e esclarecimentos. Outro aspecto da 
Comissão é cada vez mais instigar os novos profissionais a par-
ticipar das ações promovidas tanto pela própria Comissão, como 
também pela OAB de Brusque.  “Buscamos promover a partici-
pação concreta dos jovens advogados na militância da profissão 
para o fortalecimento da classe, além da integração nos eventos e 
palestras proporcionados pela Subseção, tendo em vista que, após 
receberem a credencial, nota-se certo afastamento de alguns jo-
vens advogados. E não é isso que queremos, mas sim a união e a 
participação efetiva deles nas ações propostas”, comenta o atual 
presidente da Comissão, Dr. Omar da Silva Lopes, que desde ju-
lho deste ano está à frente do grupo.

Integração
Atualmente, 17 advogados e advogadas fazem parte da OAB 

Jovem de Brusque. Para integrar e também presidir a Comissão é 
necessário ter menos de cinco anos de registro na OAB, entretanto as 
reuniões da OAB Jovem, que costumam ocorrer nas segundas quin-
tas-feiras do mês, são abertas - não somente aos novos profissionais, 
mas a todos os demais integrantes da Subseção interessados. 

Nos encontros são discutidas demandas e esclarecidas 
dúvidas, tanto da própria Comissão como também questões re-

lacionadas à OAB de Brusque, que muitas vezes estão na pauta 
da assembleia. “Percebe-se que as necessidades e dificuldades dos 
advogados em início de carreira são diferentes das dos mais expe-
rientes, sendo a Comissão um mecanismo também para represen-
tá-los perante a Subseção”, acrescenta Lopes.

Ações previstas
Para 2018 a Comissão pretende dar continuidade às ações 

já realizadas, em especial as de recepção aos novos advogados, 
além de promover palestras com temas atuais e principalmente de 
interesse da área, em parceria com profissionais nos mais diversos 
do ramo do Direito, a fim de auxiliar ao máximo os advogados 
que ainda não possuem muita experiência. “É uma forma de fazer 
com que esse profissional sinta-se mais seguro no desenvolvimen-
to de sua atividade”, completa o presidente. 

Dar continuidade à participação dos encontros estaduais, 
como a Reunião do Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia 
das Subseções de Santa Catarina é outra ação também prevista 
pela Comissão. Além disso, estreitar a relação entre os advogados 
com mais de cinco anos de profissão e os jovens advogados é mais 
um objetivo da Comissão e que deve ser ainda mais fortalecido. 
“Pretendemos buscar um entrosamento entre ambos, hoje essen-
cial para solução dos conflitos entre os litigantes e, é claro, para o 
fortalecimento da classe”, frisa o presidente.

OAB JOVEM

Os desafios dos 
Jovens Advogados
Presidente da 
Comissão OAB 
Jovem da Subseção 
de Brusque fala 
sobre as ações do 
grupo previstas 
para 2018

Desde 2006 a Comissão OAB Jovem atua na Subseção de Brusque

Saiba mais
As reuniões da Comissão OAB Jovem ocorrem nas segundas 
quintas-feiras de cada mês, às 18h30, na sede da OAB de 
Brusque. Para mais informações: (47) 3355-7504. Participe! 

Foto Ana Roberta Venturelli
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A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Sub-
seção de Brusque, comemorou seus 40 anos 
de fundação na noite do dia 24 de agosto, na 
AABB. A solenidade contou com a presença de 
advogados vinculados à entidade nestas quatro 

décadas de história, além de autoridades, imprensa e operado-
res do Direito no município e região. 

“É um momento de jubilo. Durante 40 anos foram en-
frentados muitos percalços, sem os quais, todavia, não teria a 
Subseção fincado ainda mais profundos e sólidos os pilares de 
sua altiva trajetória em prol dos advogados e da sociedade brus-
quense, consolidada que está em sua sede própria, para bem 
abrigar os mais de 700 advogados que aqui militam”, disse o 
presidente da OAB de Brusque, Dr. Renato Munhoz, em seu 

pronunciamento durante o evento.
Sendo a 10ª Subseção da Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seccional de Santa Catarina, a OAB de Brusque foi 
fundada em 31 de agosto de 1978 e também é composta pelos 
municípios de Guabiruba e Botuverá.

“No primeiro semestre de 1978, o Dr. Antônio Luiz 
da Silva, percebendo o crescimento do número de advogados 
da região, se reuniu com os 18 advogados militantes da épo-
ca e, juntos, resolveram se organizar e pressionar a Seccional 
Catarinense da OAB sobre a necessidade de fundação de uma 
Subseção da OAB na Comarca de Brusque, visando atender os 
direitos e interesses dos cidadãos e, também, viabilizar o pró-
prio acesso à justiça, assim como salvaguardar os direitos hu-
manos e sociais da comunidade local”, recordou Dr. Renato. 

OAB de Brusque 
comemora 40 anos 
de fundação
Solenidade foi celebrada na noite de 24 de agosto, na AABB

 A celebração dos 40 anos de história da entidade foi marcada por homenagens a ex-presidentes e advogados jubilados

fotos Felipe Pioczkoski

Fones: 47 3350-0010 / 3350-0063 - comercial@livrecor.com.br
Rua Edgar Von Buettner, nº 780 - B. Batêas - Cep. 88355-350 - Brusque - Santa Catarina

Comercial: Luciane C. e S. Reis

Malharia e Confecção
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A primeira diretoria da entidade teve como presidente 
o saudoso Dr. Antônio Luiz da Silva, acompanhado pelo Dr. 
Euclides Cardeal na vice-presidência, Dr. Ivo Spoganicz como 
secretário-geral e Dr. Arno Ristow como tesoureiro. Desde 
então, foram 12 diretorias que presidiram a OAB Brusque até 
hoje.

“Há muito que se comemorar e se orgulhar pelos ad-
vogados e advogadas que registraram e continuam registrando 
nas páginas da história da advocacia catarinense verdadeiros 
exemplos de espírito republicano e ético. E é esse espírito que 
esperamos comemorar pelos próximos 40, 50 ou 100 anos da 
Subseção de Brusque”, enfatiza Dr. Renato. 

Noite de emoção
Celeiro de importantes nomes no cenário nacional, a 

10ª Subseção da OAB Catarinense se mantém como referência 
entre as comarcas do interior do Estado. Filho do primeiro 
presidente da OAB de Brusque, Dr. Marcus Antônio Luiz da 
Silva ocupa a presidência da Caixa de Assistência dos Advoga-
dos de Santa Catarina (CAASC). Além disso, por duas vezes 
foi Conselheiro Estadual da OAB e, por mais duas vezes, Con-
selheiro Federal da entidade. 

“Recordo o ano de 1978, quando meu pai, ao lado de 
outros advogados, esteve reunido no auditório do Fórum de 
Brusque, com a presença do governador Henrique Córdova, 
fazendo um discurso em plena ditadura militar. Ele dizia que 

O vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
de Santa Catarina, Dr. Luiz Mário Bratti, o presidente da Caixa 
de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, Dr. Marcus 
Antônio Luiz da Silva e o presidente da OAB de Brusque, Dr. 
Renato Munhoz

As organizadoras do evento, 
Dra. Cristiana Melo Martiniuk 
Guerios e Dra. Jordana Cristina 
Staack Ristow

Dr. Renato Munhoz, Dr. Ricardo Vianna Hoffmann,  Dr. Jonas Antonio Werner, 
Dr. Paulo Cesar Piva, Dr. Marcus Antônio Luiz da Silva e Dr. Éder Gonçalves 
durante o jantar comemorativo de 40 anos da OAB de Brusque

Fones: 47 3350-0010 / 3350-0063 - comercial@livrecor.com.br
Rua Edgar Von Buettner, nº 780 - B. Batêas - Cep. 88355-350 - Brusque - Santa Catarina

Comercial: Luciane C. e S. Reis

Malharia e Confecção
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aqui se instalaria uma entidade de homens e mulheres que so-
nhavam com o Direito, sonhavam com um país que deveria ser 
democratizado, sonhavam com uma sociedade diversa, consti-
tuída sob o lema da liberdade, da fraternidade e da justiça. E 
nestes 40 anos de passagens, várias gerações de advogados e ad-
vogadas se dedicaram na construção de uma Brusque melhor, 
de uma sociedade mais justa e de um Brasil mais solidário”, 
afirmou Dr. Marcus Antônio Luiz da Silva, o Marcão. 

Para ele, celebrar quatro décadas desta história é ova-
cionar o exercício da própria advocacia, enquanto instrumen-
talizadora do Direito, fiel depositária da expectativa de justiça. 
“A OAB é vocacionada para a defesa da Constituição e para a 
manutenção e aprimoramento do Direito. Sua atuação é apar-

tidária e comunitária, porque se interliga com demais insti-
tuições que também mantêm este escopo de interagir entre 
os poderes, no sentido de que a sociedade avance de forma 
ordenada, com total e irrestrito apoio à Constituição Federal e 
às garantias fundamentais de liberdade”, salientou Dr. Marcão. 

O vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seção de Santa Catarina, Dr. Luiz Mário Bratti, prestigiou a 
solenidade e destacou a importância de comemorar a data, le-
vando em consideração que a Subseção de Brusque foi uma das 
primeiras fundadas no Estado. 

“Completar e comemorar 40 anos não é tão difícil 
quando as presidências que passaram estão focadas e compro-
metidas exclusivamente com as causas da advocacia. No en-

fotos Felipe Pioczkoski

Os jubilados: Dr. Nilton Bambinetti, Dr. Adalberto Antônio Olinger, Valmor José Vechi, representando seu pai, Dr. Gregório 
Valmor Vechi, Dr. Juarez Piva, Dr. Anilton Zanon, Dr. Carlos Henrique Wehmuth e Dr. Antônio Baumgartner

Dr. Juarez Piva falou 
em nome dos sete 
advogados jubilados

Apoiadores do jantar de 40 anos da OAB Subseção de Brusque
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tanto, é bom que se diga que, o sucesso de uma gestão não se 
faz com palavras vazias ou sem a participação dos advogados, 
especialmente os mais velhos, ou apenas mais experientes. No 
mês que também comemoramos o Dia do Advogado, quero 
cumprimentar a todos que praticam o exercício do Direito e 
da justiça com competência, ética e honradez”, pontuou Dr. 
Bratti. 

Jubilamento
Durante a solenidade foi realizado o Jubilamento, uma 

homenagem prestada pela Seccional Catarinense da Ordem 
dos Advogados do Brasil desde 1987. O reconhecimento se 
destina aos advogados que completam 70 anos de idade e te-
nham 30 anos de efetiva inscrição na OAB/SC. O objetivo é 
exaltar a significativa participação no engrandecimento e dig-
nificação da advocacia que se dá ao longo do exercício da ati-
vidade profissional. 

Na oportunidade foram homenageados: Dr. Adalberto 
Antônio Olinger, Dr. Anilton Zanon, Dr. Antônio Baumgart-
ner, Dr. Carlos Henrique Wehmuth, Dr. Gregório Valmor Ve-
chi, Dr. Juarez Piva e Dr. Nilton Bambinetti. 

Em nome dos sete jubilados, falou o Dr. Juarez Piva. 
“É sabido que os momentos não se definem pela passagem do 
evento. Mas, sim, pelo que eles representam. No caso em foco, 

ao fazermos uma reflexão sobre o tempo transcorrido de nos-
sas vidas e toda a dedicação ao mundo jurídico, podemos afir-
mar e concluir como São Paulo: combatemos o bom combate, 
completamos a jornada e guardamos a fé”, observou Dr. Piva, 
logo no início do seu discurso, no qual discorreu sobre sonhos, 
paixão, sabedoria e vida.

“Nossa obrigação, como advogados, construtores so-
ciais que somos, é buscar o aprimoramento do conhecimento 
e promover o bem estar da sociedade. Somos sempre exigidos, 
como ‘doutores’ que somos, mas não podemos esquecer que 
não ter resposta imediata não é uma desgraça. Desgraça é não 
possuir humildade suficiente para procurá-la. Mesmo porque 
o verdadeiro sábio não é aquele que sabe tudo. Mas, sim, aque-
le que sabe onde se encontra aquilo que ele não sabe”, ressaltou 
Dr. Piva.

Em seu discurso inspirador, o advogado jubilado disse 
que sonhos são o melhor remédio para a cura de frustrações 
e que é preciso aprender a expor e nunca a impor as próprias 
ideias. “Aplico como princípio de vida e, particularmente, tra-
go para a nossa empolgante profissão, que doar não deve ser 
um peso, mas uma festa, mesmo sem nada em troca receber. 
Investir no ser humano deve ser um prazer, sem exigir do pró-
ximo o que ele não pode nos dar. Com isso, certamente, as 
pessoas lhe serão gratas e a vida lhe retribuirá”, completou.
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Com a palavra, 
os ex-presidentes
Confira os depoimentos dos ex-presidentes da OAB de Brusque sobre a 
experiência de terem ficado à frente de uma entidade tão respeitada e 
importante, ao longo dos últimos 40 anos: 

Pioneiro da advocacia na 
região de Brusque, Dr. 
Antônio Luiz da Silva 
nasceu e se formou na 
Paraíba, mas iniciou sua 
carreira profissional em 
Santa Catarina. Inscrito 
na OAB/SC desde 1958, 
sob o número 357, foi o 
primeiro presidente da 
Subseção de Brusque, 

criada em 1978 - cargo que também exerceu em três 
gestões, entre 1981 e 1987. Foi também vereador e 
presidente do Lions Clube de Brusque. A atual sede 
da OAB Subseção de Brusque recebeu seu nome, em 
homenagem a sua importante contribuição para a 
Ordem e para o município.

Dr. Antônio Luiz da Silva
Gestão: 1979/1987 (in memoriam)

“Era um jovem advogado 
na Comarca quando 
assumi a presidência 
da OAB de Brusque 
e lembro-me do 
relacionamento muito 
forte mantido com o Poder 
Judiciário. Inclusive, a 
festa de confraternização, 
no final daqueles 
anos, era prestigiada 

pelos advogados, bem como pelos juízes e promotores. 
Gozávamos desta prerrogativa de respeito que hoje, 
infelizmente, nem sempre é reconhecida. Ser presidente 
por duas vezes da entidade foi uma grande honra. Iniciei 
esta caminhada em 1976 e continuo até os dias atuais o 
pleno exercício da advocacia”.

Dr. Cambises José Martins
Gestão: 1987/1989 e 1989/1991 

Dr. Marcus Antônio Luiz da Silva
Gestão: 1991/1995

“Celebrar 40 anos da 
OAB de Brusque é 
festejar a rica história 
dos operadores do Direito 
em Brusque, Guabiruba 
e Botuverá. Participo 
da entidade, que é parte 
significativa da minha 
vida e me emociono ao 
lembrar-me da figura do 
meu pai, Dr. Antônio 

Luiz da Silva, que foi o primeiro presidente. Um advogado 
humilde, extremamente estudioso, ético e comprometido 
com o valor da justiça. Ele, ao lado de outros colegas, teve 
a sensibilidade de criar e estabelecer esta Subseção que, 
quatro décadas depois, é exemplo para toda a advocacia de 
Santa Catarina”.

Dr. Jonas Antonio Werner
Gestão: 1995/1997 

“Fico alegre por participar 
desta história que em 
2018 completa quatro 
décadas. Foi um período 
de muitas atividades e, 
claro, da grata satisfação 
de construir nossa 
sede. O projeto veio da 
gestão anterior, mas nós 
colocamos em prática e a 
obra é utilizada até hoje. 

A sede é o ponto de encontro dos advogados de Brusque, 
que antes utilizavam os clubes da cidade para as suas 
reuniões. Participar da diretoria da OAB de Brusque exige 
muita dedicação e desprendimento, porque a necessidade 
é diuturna, neste permanente envolvimento com a 
comunidade, com os colegas advogados e com o judiciário”.



INFORMATIVO OAB BRUSQUE 19

“É uma grande 
satisfação fazer parte 
dessa história de 40 anos 
da OAB de Brusque, 
e poder contribuir com 
a Subseção, em busca 
da defesa de interesses 
da classe e do respeito 
às prerrogativas da 
advocacia. Dessa forma, 
conseguimos garantir 

o exercício legal, livre e ético da profissão, que reflete 
num bom atendimento e na preservação dos direitos dos 
cidadãos. Me orgulho por ter sido presidente da entidade, 
pelo voto de confiança dos colegas e por poder servir as 
advogadas e advogados que fazem parte da Subseção de 
Brusque”.

“Exercer o cargo 
de Presidente da 
Subseção de Brusque 
da OAB durante dois 
mandatos foi muito 
gratificante. Tive a 
sorte de contar com duas 
diretorias dedicadas 
e participativas. 
Procuramos priorizar a 
defesa das prerrogativas 

dos advogados, como também, a efetiva participação 
da OAB nas questões importantes da sociedade. Entre 
nossas maiores conquistas, encontram-se a aprovação 
da criação da Vara da Justiça Federal em Brusque, como 
também a instalação da Vara Criminal da Comarca”.

Dr. Éder Gonçalves
Gestão 1998/2000 e 2001/2003

“O privilégio de 
desempenhar a missão 
de presidir a Subseção de 
Brusque, teve especial 
significado para mim, 
pela importância da 
instituição que se 
revela como a principal 
sentinela do estado 
democrático de direito e 
sua irreparável trajetória 

na história da nação brasileira, o que traduz por si só 
a importância desse múnus. Portanto, não há como 
negar a grande satisfação de poder ter desempenhado essa 
função de tamanha relevância em nossa cidade”.

Dr. Carlos Antônio de Souza Filho
Gestão: 2004/2006 

Dr. Ricardo Vianna Hoffmann
Gestão: 2010/2012 

“Brusque é uma das 
poucas Subseções que 
teve presidentes de 
alta e ilibada honra, 
responsabilidade e 
compromisso com 
todos os seus advogados 
e advogadas. Aliás, 
vale destacar que, 
ao assumirmos 
este compromisso 

(presidência), não assumimos nenhum status ou privilégio 
diferenciado, mas sim, trabalho e doação. A Subseção 
de Brusque será sempre de todos os advogados e será tão 
mais forte quanto mais todos participarem, exigirem e nos 
ajudarem a construir um futuro de grandes sucessos, se 
colaborarmos com as futuras gestões, que serão de todos”. 

Dr. Paulo Cesar Piva
Gestão: 2013/2015 

“Poderia resumir este sentimento em uma única palavra: 
honraria. Assim, assumir tal distinção significa objetivar mudanças 
implementadas a partir das boas ideias já perpetuadas. Correr o risco 
de errar, mas sempre tentado acertar. Um desafio que traz a qualquer 
um que tenha em mente a grandiosidade de como é a OAB, uma 
responsabilidade muitas vezes além do seu próprio conhecimento, 
dedicação e alcance. Mas com a OAB esta honraria transmite à 
função a possibilidade de ir além, evoluir como sociedade, e com um 
sentimento sempre desbravador, possibilitando enxergar um amanhã 
muito melhor. Sinto-me imensamente grato por esta oportunidade”.

Dr. Marcellus Augusto Dadam
Gestão: 2007/2009 
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O atual presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seccional de Santa Catarina - Subseção de 
Brusque, Dr. Renato Munhoz, integra a entida-
de há aproximadamente 15 anos e foi eleito para 
coordenar os trabalhos da instituição, ao lados dos 

demais membros da diretoria, durante a gestão 2016/2018. Ao fazer 
uma avaliação do período em que está à frente da OAB de Brusque, 
o presidente recorda que no início da gestão a quantidade de advo-
gados que participava das assembleias girava em torno de 20. Hoje, 
esse número aumentou exponencialmente, assim como a atuação 
das comissões se intensificou. “Um dos nossos objetivos era incen-
tivar a integração dos jovens advogados. A Comissão OAB Jovem 
tem um número expressivo de integrantes que vem contribuindo 
ativamente para os desígnios da nossa Subseção, mantendo franco o 
diálogo com a diretoria, trazendo reivindicações e voltando o olhar 
para a troca de experiências entre quem está iniciando na profissão 
e aqueles que já atuam há mais tempo. Retomamos o Informativo 
da OAB, que serve como canal de comunicação com a classe e a 
sociedade. Outro desejo contemplado foi a revitalização da sala da 
OAB no Fórum. Recentemente, conquistamos também mais duas 
vagas de estacionamento exclusivas para os advogados junto ao Fó-
rum, e até o final do mandato tentaremos entregar à advocacia de 
Brusque uma sala de atendimento junto à Unidade Prisional Avan-
çada (UPA), que vem sendo solicitada pela classe há algum tempo”, 
descreve Munhoz. 

Em relação aos investimentos realizados, o presidente da 
OAB de Brusque, salienta a importância da parceria com a Caixa de 
Assistência dos Advogados de Santa Catarina – CAASC. “Através de 
uma gestão eficiente e que vem sendo coordenada pelo Dr. Marcus 
Antônio Luiz da Silva (Marcão), recursos direcionados pela Caixa de 
Assistência têm sido destinados às subseções e viabilizado a execução 
de investimentos que representam um grande ganho aos advogados”, 
detalha o presidente. 

Envolvimento com Poderes e Entidades
Sobre o relacionamento com o Poder Judiciário, Dr. Renato 

enfatiza que a entidade sempre foi parceira no sentido de não medir 
esforços para garantir o bom atendimento do jurisdicionado. “Nesse 
processo de cooperação, disponibilizamos funcionárias da OAB para 
auxiliar no trabalho de digitalização do acervo de processos físicos 

do Poder Judiciário de Brusque e temos mantido periódico contato 
com a presidência e a corregedoria do Tribunal de Justiça, a fim de 
melhorar a entrega da tutela jurisdicional, além de pleitear que seja 
retomada a iniciativa de viabilizar mais duas Varas para a Comarca 
de Brusque, a alocação de um juiz substituto, e o incremento de no 
mínimo mais dois funcionários efetivos em cada cartório. Buscamos 
ainda, fazer valer o respeito às prerrogativas dos advogados, diante de 
qualquer eventual exacerbação de algum juiz, ou por parte do Mi-
nistério Público, com auxílio da Comissão de Prerrogativas da OAB 
local e Estadual, sempre que necessário”, considera o representante 
da OAB de Brusque.

 No âmbito municipal, Munhoz ressalta que a entidade 
tem buscado maior interação com os demais órgãos de classe e po-
der público, no sentido de unir forças para trazer melhorias à cidade 
e aos municípios que igualmente integram a Comarca de Brusque 
(Botuverá e Guabiruba). “A elevação da Comarca foi fruto deste en-
volvimento já na gestão do Dr. Ricardo Hoffmann. Por meio do en-
gajamento com a sociedade civil organizada e do entrosamento com 
outros presidentes de entidades, foi possível enfatizar as atividades 
da Ordem dos Advogados do Brasil junto à sociedade, que passou 
a enxergar a entidade de outra forma. Em nível Estadual, neste ano 
sediamos o Colégio de Delegados da CAASC e inauguramos um 
marco no calendário da Subseção, o Simpósio de Direitos Humanos. 
Realizamos também eventos como o Novembro Azul e o Outubro 
Rosa, onde neste último pudemos deflagrar que somos a Subseção do 
Estado que detém a maior participação das mulheres Advogadas em 
suas atividades. Além de termos propiciado a realização de inúmeros 
cursos e palestras a mais de 1.000 participantes. Isso tudo é fruto de 
um trabalho coletivo desenvolvido ao longo da gestão, que visa o for-
talecimento da OAB Brusque”, avalia o presidente. 

 Por fim, Munhoz manifesta o sentimento de extrema fe-
licidade diante da missão de presidir a OAB de Brusque, que atual-
mente congrega 700 advogados. “Nunca nos curvamos a qualquer 
ato ou situação que pudesse vir a atingir qualquer de nossos colegas. 
Sempre empunhamos a bandeira da advocacia, defendendo todo e 
qualquer advogado, não importando a causa em questão. E assim va-
mos seguir, cumprindo o compromisso que nos propusemos e que 
honrosamente nos foi confiado, exercendo de forma voluntária e 
abnegada a direção da nossa querida e valorosa OAB de Brusque”, 
conclui o presidente. 

ENTREVISTA

“A principal bandeira da atual 
gestão é a união da classe”

Diretoria da OAB de Brusque durante a gestão 2016/2018 tem como meta, a defesa da advocacia e dos profissionais associados à entidade 
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Recortes da história...
Relembre alguns momentos dos 40 anos da OAB de Brusque

Membros do 1° Conselho da Subseção de 
Brusque, reunidos em uma das primeiras 
atividades da entidade 

Primeira sede da OAB de Brusque em 
construção, cuja obra foi inaugurada em 1997

Arquivo OAB Brusque Arquivo OAB Brusque

Arquivo OAB BrusqueArquivo OAB Brusque

Primeira sede própria da OAB de Brusque: uma 
das grandes conquistas da classe, reflexo da união 
e determinação dos advogados de Brusque 

Nova sede da entidade inaugurada em 
outubro de 2015: símbolo da expansão e 
fortalecimento da Subseção de Brusque

Dr. Antônio Luiz da Silva 
(esquerda), o primeiro 
presidente da OAB de 
Brusque, durante o 
Congresso Pontes de 
Miranda, realizado em 
Porto Alegre, em 1981

Arquivo OAB Brusque
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Carina Machado

Em dezembro de 2011, 
o então presidente da 
OAB de Brusque, Ricardo 
Vianna Hoffmann e 
demais representantes da 
Subseção, estiveram com 
o então procurador geral 
do Estado, o presidente 
do Tribunal de Justiça e o 
presidente da Assembleia 
Legislativa, pleiteando 
a elevação da Comarca 
de Brusque a Entrância 
Especial 

Final do Campeonato Estadual, em 
novembro de 1998

Durante quatro décadas de caminhada, o 
espírito de alegria e confraternização sempre 
esteve presente entre os colegas advogados

Em sessão solene da Câmara Municipal de Vereadores, no dia 14 de junho de 2018, a OAB de Brusque recebeu a 
Comenda do Mérito Institucional. A homenagem contou com a participação de integrantes da Diretoria da Subseção 

Arquivo OAB Brusque

Arquivo OAB Brusque Arquivo OAB Brusque
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Sorrisos e até música ao vivo: um dos 
objetivos da OAB de Brusque é o 
fortalecimento da classe através da união 
de seus associados

Os ex-presidentes da entidade: Dr. Marcus 
Antônio Luiz da Silva, Dr. Jonas Antônio 
Werner, Dr. Éder Gonçalves e Dr. Carlos 
Antônio de Souza Filho

Arquivo OAB Brusque




