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Ano de 2019 foi marcado por uma série de ações 
e maior representatividade da OAB de Brusque
na defesa dos interesses dos advogados, 
advogadas e da sociedade. 

Advocacia 
Fortalecida!

Subseção
Brusque



Pela segunda vez nos foi dada 

a missão de capitanear a 10ª 

Subseção da Ordem dos Advo-

gados do Brasil, Seccional de 

Santa Catarina.

Estamos chegando ao final do primeiro 

ano deste mandato e há muito a se comemorar. 

Multiplicamos, exponencialmente, o número 

de comissões temáticas, fazendo com que mais 

colegas possam contribuir com o desenvolvi-

mento do direito e da nossa sociedade. Segui-

mos firmes buscando melhorias na prestação 

jurisdicional e defendendo as prerrogativas dos 

advogados. Viabilizamos cada vez mais cursos 

de capacitação e seguimos fazendo história com 

a inserção da mulher nas atividades da OAB, 

tendo na pessoa da Dra. Jordana Cristina Staack 

Ristow, a primeira advogada a assumir a Pre-

sidência da OAB de Brusque desde a sua fun-

dação, o que para nós é motivo de orgulho e 

grande alegria.

Completamos 41 anos e quebramos 

paradigmas ao realizar um evento voltado para 

família dos nossos advogados, oportunidade em 

que reunimos 150 pessoas num dia memorável 

para celebrar também o Dia do Advogado.

O ano de 2019 também foi marcado por 

Palavra do
Presidente

Renato Munhoz
Presidente da OAB/SC - Subseção de Brusque
Gestão 2019-2021

Subseção
Brusque

Desejamos uma excelente leitura e 
aproveitamos o ensejo para augurar 
a todos um abençoado Natal e um 
2020 de muita luz!

um momento triste, perdemos, seguramente, o 

maior expoente que a OAB de Brusque já teve, 

Dr. Marcus Antônio Luiz da Silva, ou cari-

nhosamente Marcão como era conhecido pelos 

amigos, que nos deixou após brava luta contra 

um câncer. Sua ausência neste plano é sentida 

diuturnamente...

No dia 4 de dezembro entregamos aos 

advogados a Sala da Unidade Prisional Avan-

çada (UPA), anseio antigo da classe e que fora 

proposta de nossa campanha no último pleito 

eleitoral. O espaço contou com a importan-

te participação do dirigente daquela unidade, 

Sr. Peterson Gean Bezutti, assim como do Dr. 

Marcão, que pouco antes de findar sua gestão à 

frente da CAASC – Gestão 2016-2018, dispo-

nibilizou recursos para concretização do local.

Os desafios são muitos, mas seguimos 

engajados em bem representar a valorosa advo-

cacia de Brusque, Guabiruba e Botuverá.



Comissão da Mulher Advogada 
Presidente: Dra. Cristiana Melo Mertiniuk Guérios – OAB/SC 9.845 

Comissão de Assuntos Judiciários
Presidente: Dr. Adalberto Antônio Olinger - OAB/SC 1.588 

Comissão de Defesa, Assistência, Prerrogativas 
Presidente: Dr. Ianderson Anacleto – OAB/SC 21.275 

Comissão de Direito Consumidor 
Presidente: Dra. Mayra Cadori Gonçalves – OAB/SC 33.738 

Comissão de Direito Criminal 
Presidente: Dr. Rogério Ristow - OAB/SC 13.196 

Comissão de Direito de Família e Sucessões 
Presidente: Dra. Cristiana Melo Mertiniuk Guérios – OAB/SC 9.845 

Comissão de Direito do Trabalho 
Presidente: Dr. Alexandre Olinger – OAB/SC 19.708 

Comissão de Direito Empresarial
Presidente: Dr. Karlos Antônio Souza Hernandéz – OAB/SC 33.577

Comissão de Direito Imobiliário 
Presidente: Dra. Edina Mara Mensor Bento – OAB/SC 28.979 

Comissão de Direito Previdenciário 
Presidente: Dr. Cristiano Gums – OAB/SC 21.335 

Comissão de Direito Tributário 
Presidente: Dr. Xandrus Teixeira Rizzo – OAB/SC 23.125 

Comissão de Direitos Humanos e Cidadania
Presidente: Dr. Ricardo Vianna Hoffmann – OAB/SC 4.551 

Comissão de Esportes 
Presidente: Dra. Karin Rodrigues – OAB/SC 40.979 

Comissão de Ética e Fiscalização do Exercício Profissional 
Presidente: Dr. Anderson Petruschky – OAB/SC 22.708 

Comissão de Eventos Jurídicos e Social 
Presidente: Dra. Heloisa Immianovsky Eisendecker – OAB/SC 44.503 

Comissão de Mediação e Arbitragem 
Presidente: Dr. Gustavo Aranha Gomes – OAB/SC 46.030 

Comissão de Meio Ambiente 
Presidente: Dr. Mario Celso Weiber – OAB/SC 38.826 

Comissão de Moralidade Pública 
Presidente: Dr. Sergio Bernardo Júnior – OAB/SC 21.886 

Comissão OAB Jovem 
Presidente: Dr. Ediney Ariel Putsch – OAB/SC 45.477 

Comissão OAB Vai à Escola 
Presidente: Dr. André Nivaldo Cunha – OAB/SC 25.860 

Coordenadora das Comissões Subseção Brusque
Dra. Jordana Cristina Staack Ristow – OAB/SC 22.697

Subseção
Brusque

Expediente
Informativo Anual OAB Subseção de Brusque

Texto e fotos: Ideia Comunicação Corporativa
Jornalistas Responsáveis: Carina Machado SC-02484JP, 
Guédria B.Motta SC-02651-JP e Taiana Eberle SC-3969-JP
Projeto Gráfico e Diagramação: Diego Bernardi

Diretoria 
Presidente: Renato Munhoz (OAB/SC 17.600)
Vice-presidente: Jordana Cristina Staack Ristow (OAB/SC 22.679) 
Secretária geral: Cristiana Melo Martiniuk Guérios (OAB/SC 9.845)
Secretário adjunto: Luis Gustavo de Santana (OAB/SC 24.522)
Tesoureiro: Anderson Petruschky (OAB/SC 22.708)

Conselho da Subseção
Conselheiros Titulares:
Alexandre Olinger – OAB/SC 19.708
Ana Caroline de Souza – OAB/SC 32.062
Cristiano Gums – OAB/SC 21.335
Dennis Weise – OAB/SC 20.039
Éder Daniel Riffel – OAB/SC 13.498
Éder Deodato Flôr – OAB/SC 25.800
Fernando Rafael Corrêa – OAB/SC 25.585
Ianderson Anacleto – OAB/SC 21.275
Josiane Schmitt de Oliveira – OAB/SC 34.177
Patrícia Rodrigues Heil Romero – OAB/SC 23.863
Patrick Scalvim – OAB/SC 19.370
Rosana Correa Schaadt – OAB/SC 32.924
Sheila Cristina Carvalho Fonseca – OAB/SC 17.836
Viviane Morch Gonçalves – OAB/SC 13.803

Conselheiros Suplentes:
André Nivaldo da Cunha – OAB/SC 25.860
Charles Weber – OAB/SC 20.560
Cícero Eduardo Visconti – OAB/SC 9.312
Daniela Vogel – OAB/SC 38.190
Débora Gonçalves Fernandes – OAB/SC 25.277
Eduardo Hoefelmann Junior – OAB/SC 35.973
Eduardo Koerich Decker – OAB/SC 19.368
Franciele Carminatti – OAB/SC 33.506
Jéssica Melo – OAB/SC 38.290
Juliana Camila Morena Rodrigues – OAB/SC 22.707
Karlos Antônio de Souza Hernández – OAB/SC 33.577
Luiz Antonio Vogel Junior – OAB/SC 25.134
Marcelo Vinícius Merico – OAB/SC 7.741
Mayra Cadore Gonçalves – OAB/SC 33.738
Raquel Schöning – OAB/SC 8.153
Raul Civinski de Souza – OAB/SC 34.235
Ricardo Henrique Hoffmann – OAB/SC 33.766
Tatiana Melo Dominoni – OAB/SC 34.193
Vânia Dutra Elias Werner – OAB/SC 13.706

Comissões OAB 
2019/2021

Comunicado
A Ordem dos Advogados do Brasil  - Subseção de Brusque estará 
em férias a partir do dia 19 de dezembro de 2019, retomando suas 
atividades no dia 8 de janeiro de 2020. Desejamos boas festas a todos!



Saiba mais sobre a importância da Carteira da Ordem e do 
trabalho da OAB de Brusque com os novos advogados que 
passam a integrar a Subseção

Oficialmente 
advogado (a)

Ao longo de 2019, 49 advogados receberam a Carteira da Ordem, dando 
início a sua carreira profissional 



Todos os meses, a Ordem dos 
Advogados do Brasil - Subse-
ção de Brusque realiza, duran-
te sua Assembleia Ordinária, a 
entrega da Carteira da Ordem 
dos Advogados do Brasil. Em 

2019, foram entregues 49 carteirinhas aos novos 
profissionais, que passaram a fazer parte da Sub-
seção de Brusque e assim deram início às ativida-
des da Advocacia. 

Com a entrega do documento, que é de 
uso obrigatório no exercício de suas atividades, o 
advogado passa a executar seu trabalho de forma 
segura, regulamentada e profissional. 

De acordo com o presidente da Comissão 
OAB Jovem, Dr. Ediney Ariel Putsch, a entrega 
da Carteira representa uma nova a importante 
fase a todos os advogados, por isso deve sempre 
ser evidenciada. “No final do curso de Direito 
é feita a colação de grau e a formatura, mas, para 
quem pretende seguir carreira como advogado, 
a entrega da Carteira é o dia mais importante. 
Sem ela, não é possível desenvolver a atividade da 
Advocacia. Não é apenas uma etapa formal, algo 
que se faz por tradição, mas um certificado de 
que aquela pessoa está habilitada a fornecer um 
serviço de qualidade para a população”, comenta. 

A Carteira contém o registro do advoga-
do na Ordem, a identificação do mesmo, e está 
prevista no Artigo nº 32 do Estatuto da Advoca-
cia e da Ordem dos Advogados do Brasil.

Aptos a exercer a profissão
Entre os profissionais que receberam 

a Carteira da OAB em 2019, está Dra. Bruna 
Emanuele de Souza, que classificou o momen-
to como a concretização de um sonho, trilhado 
desde o início da faculdade. “Foram cinco anos 
de esforço e dedicação para torná-lo real, então 
para mim, esse momento foi mais que especial, 
significou que tudo valeu a pena. É isso que me 
motiva a continuar buscando por crescimento 
profissional, a fim de fazer jus a esta profissão tão 
nobre”, declara. 

Emoção semelhante é a de Dr. Gabriel 
Eduardo Sgrott, que também esteve entre os for-
mados em Direito que receberam a certificação 
ao longo ano. “É um momento muito gratifi-
cante e de extrema felicidade, tendo vista todo 
o percalço percorrido, desde o ingresso na facul-
dade, até a prova da Ordem e posteriormente a 
entrega da Carteira da OAB, tendo a honra de 
ingressar no quadro de advogados da Subseção de 
Brusque. O sentimento é de dever cumprido e 
de que há muito para desbravar na vida jurídica”, 
enfatiza.

Dra. Amanda Botelho de Oliveira tam-
bém passou a integrar a Ordem este ano, e desde 
o mês de maio celebra a satisfação da conquista 
profissional. “Concluir um objetivo é motivo de 
euforia a qualquer ser humano, mas alcançar um 
sonho, ultrapassa as definições do sentimento de 
conquista: torna-se gratidão”, completa. 

Da mesma forma, Dr. Vinícius de Almei-
da Sardo enfatizou o marco que foi poder receber 
a Carteira da Ordem para sua trajetória profis-
sional. “Até então eu vivia apenas a realidade da 
academia. Concluir a graduação, ser aprovado no 
exame de Ordem e ter a credencial da OAB em 
mãos é uma conquista que abre novos caminhos, 
para colocar em prática novos projetos, o que é 
enriquecedor”, complementa. 

Para o presidente da OAB de Brusque, 
Dr. Renato Munhoz, receber a credencial é um 
momento de grande júbilo. “Para nós, da Sub-
seção de Brusque é sempre uma satisfação este 
momento, tanto que todas as nossas assembleias 
iniciam com a entrega das Carteiras. A cada 
mês temos novos advogados, o que nos traz ain-
da mais responsabilidade. E sem dúvida é uma 
honra termos os colegas aqui integrando o nosso 
quadro”, ressalta.

Aproximação
Além da entrega da Carteira da Ordem 

durante as Assembleias, a OAB de Brusque em 
2019 também passou a fazer um encontro mensal 
com os novos advogados, um dia antes do recebi-
mento da mesma. Na oportunidade são apresen-
tadas informações em relação à estrutura da OAB 
de Brusque, suas respectivas Comissões, além da 
OAB/SC e da Caixa de Assistência dos Advo-
gados de Santa Catarina (CAASC). O encontro 
conta também com a participação de membros 
da OAB Jovem, da Diretoria, da CAASC e de 
um advogado experiente, que relata sua trajetória 
na advocacia e dá importantes dicas. “É um pri-
meiro contato que eles têm com a OAB e quere-
mos cada vez mais aperfeiçoar”, detalha Putsch.

Segundo o presidente da Comissão, atra-
vés do encontro, a OAB Jovem busca a aproxi-
mação não apenas do novo profissional com a 
Ordem, mas também entre os demais advogados. 
“Há uma grande diferença na forma que as novas 
e as mais antigas gerações enxergam a Advocacia 
e o Direito. Nesse sentido, o aperfeiçoamento do 
modo como esses novos profissionais são recebi-
dos na OAB é uma das ações que têm por fina-
lidade reduzir a distância entre esses pontos de 
vista e facilitar a entrada do jovem advogado na 
OAB”, complementa. 

Para Putsch, após receber a Carteira da 
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Ordem para seu exercício profissional, a aproximação do jovem ad-
vogado com a OAB faz grande diferença no exercício da profissão, 
em especial pela estrutura e suporte que a entidade oferece a todos 
os advogados que a integram. “A lida diária com clientes e a própria 
gestão de um escritório, por exemplo, são questões importantes do 
dia a dia do advogado que não são ensinadas na universidade. E boa 
parte desse conhecimento vem da troca de experiências com outros 
profissionais. Assim, o jovem advogado que participa da OAB en-
contra na Subseção um lugar em que pode adquirir conhecimento, 
fazer amizades e conhecer outros colegas de profissão, o que facili-
ta, por exemplo, no diálogo sobre processos e, talvez até, na com-
posição de acordos. Além do que a OAB é o órgão de representação 
de todos os advogados, é a instituição que busca a defesa das prer-
rogativas, coibir abusos contra a Advocacia e contra a população 
como um todo, bem como responsável pela realização de debates 
e discussões importantes para a sociedade atualmente”, pontua o 
presidente da Comissão, no cargo desde fevereiro deste ano. 

Para 2020, as expectativas da OAB Jovem são de dar con-
tinuidade ao trabalho de aproximação dos novos advogados com 
a entidade, além de colocar em prática alguns projetos idealiza-
dos em 2019. “Há algumas boas ideias trazidas pelos membros, 
que vão muito além de somente palestras. Parabenizamos todos 
os novos advogados que passaram a integrar a OAB de Brusque 
este ano e agradeço a todos os membros da Comissão OAB Jo-
vem que têm realizado um trabalho em conjunto, significativo”, 
acrescenta.

Curso de Iniciação

No final do mês de outubro, a OAB de Brusque, 
por meio da OAB Jovem, em parceria com a Escola Supe-
rior de Advocacia (ESA) realizou o 1º Curso de Iniciação 
à Advocacia. A capacitação foi voltada aos profissionais 
em início de carreira, entretanto reuniu advogados recém 
integrados à Ordem e profissionais há tempo em exercí-
cio, interessados nos temas.

O evento contou com a presença da presidente da 
Comissão de Prerrogativas da OAB/SC, Dra. Caroline 
Rasmussen, que ministrou a palestra sobre Prerrogativas 
(foto); e do vice-presidente da Comissão de Inovação da 
OAB/SC, Dr. Luiz Gustavo Marinoni, que falou sobre 
Marketing Ético.

Durante a entrega das Carteiras da Ordem, os novos advogados também fazem o Juramento do Advogado 
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Janeiro
Dra. Ana Paula Biscaia – OAB/SC 53.897
Dr. Lucas Fachi – OAB/SC 53.855

Fevereiro
Dra. Aline Betize Seemann Godinho – OAB/SC 54.288
Dra. Francieli Duncke – OAB/SC 54.115
Dr. Germano Norberto Rieg Huber – OAB/SC 54.274
Dra. Maura Lisboa – OAB/SC 54.206
Dr. Ruan Carlos Reis – OAB/SC 54.244
Dra. Sabrina Imhof Pavesi Habitzreuter – OAB/SC 54.353
Dra. Taise Fiuza de Carvalho  – OAB/SC 54.204

Março
Dra. Cristiane Santos Ferreira Martins – OAB/SC 54.382
Dr. Jhonathan Pereira Bairro – OAB/SC 54.478

Abril
Dr. Rafael da Silva – OAB/SC 54.495

Maio
Dra. Amanda Botelho de Oliveira – OAB/SC 54.495
Dra. Bruna Emanuele de Souza – OAB/SC 54.653
Dra. Daiane Cristina Hoinatz – OAB/SC 54.855
Dra. Daniele de Oliveira Lumertz – OAB/SC 54.859
Dr. Diego Felipe Martins Ely – OAB/SC 54.706
Dr. Evandro Vogel – OAB/SC 54.856
Dr. Gabriel Eduardo Sgrott – OAB/SC 55.022
Dr. Leonardo Krause Brollo – OAB/SC 54.965
Dra. Luana Flávia de Oliveira da Silveira – OAB/SC 54.874
Dr. Nícolas Kormann – OAB/SC 54.857
Dra. Rozelane da Silva – OAB/SC 54.704

Junho
Dra. Andréa Debatin Gonçalves – OAB/SC 55.303
Dr. Antonio Gabriel Neumann – OAB/SC 55.207
Dra. Carla Karina Teixeira Pires – OAB/SC 55.140
Dr. Francisco Norival Mosimann – OAB/SC 55.407
Dra. Juliana Sbardelati – OAB/SC 55.174
Dra. Marilu Leidiane Pazzetto – OAB/SC 55.174

Julho
Dra. Denise da Silva – OAB/SC 55.532
Dr. Gesiel Rodrigo de Oliveira – OAB/SC 55.487
Dra. Micaela Day da Silva – OAB/SC 57.964
Dra. Morgana Ristow – OAB/SC 55.531

Agosto
Dra. Ana Paula Maffei Pagliosa – OAB/SC 55.813
Dr. Edimar Marcos Albino – OAB/SC 55.826
Dr. Leonardo Baumgart Maia – OAB/SC 55.831

Setembro
Dra. Carolina Medeiros Vieira – OAB/SC 56.205
Dra. Gabriela Maria Bissoni – OAB/SC 56.168
Dr. Vinícius de Almeida Sardo – OAB/SC 56.179

Outubro
Dr. Geraldo José Duarte – OAB/SC 56.266
Dra. Ianara Barbosa da Cunha Victorino– OAB/SC 56.739
Dra. Marielli Priscila de Almeida Bertoldi – OAB/SC 56.242
Dra. Marina Gonçalves de Oliveira – OAB/SC 56.749 
Dra. Naiara Michele Butsch – OAB/SC 56.426
Dra. Renata Celestino Parreira Baran – OAB/SC 56.797
Dra. Roseli Aparecida da Silva Lopes  – OAB/SC 56.661
Dra. Salete Weber Cesari – OAB/SC 56.416
Dr. Vicente Jonas de Simas – OAB/SC 56.417

Dezembro
Dr. Rafael Riffel – OAB/SC 56.940

Confira os novos advogados que 
receberam a Carteira da Ordem em 2019:

INFORMATIVO BRUSQUE7



Uma plateia repleta de mulheres, advogadas e 
convidadas floriu o auditório da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Subseção de Brusque 
na noite do dia 8 de outubro. Na oportuni-
dade, foi realizado o evento ‘Outubro Rosa’, 

promovido pela Comissão da Mulher Advogada da Subseção, 
com o patrocínio da Caixa de Assistência dos Advogados de 
Santa Catarina (CAASC) e empresas apoiadoras. 

A programação deste ano envolveu saúde, bem-estar, 
música e moda, através dos parceiros do evento, que propor-
cionaram uma noite muito interessante e agradável as mais de 
150 mulheres participantes. “A cada ano pensamos em tra-
zer temas importantes, que abordem a questão do câncer de 
mama, do câncer de colo do útero, sempre com o objetivo da 

Evento foi promovido 
pelo quarto ano 
consecutivo através da 
Comissão da Mulher 
Advogada

bem-estarda mulher

Outubro Rosa da OAB
de Brusque alerta para      

O evento contou com a presença de voluntárias da Rede Feminina, 
com orientações importantes a respeito do autoexame
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prevenção, do diagnóstico precoce, para elevar as chances de 
cura das mulheres.  É um evento que cresce a cada edição e 
com isso aumenta nossa responsabilidade de proporcionar um 
momento de reflexão e de prevenção”, ressalta a presidente da 
Comissão da Mulher Advogada, Dra. Cristiana Melo Marti-
niuk Guérios. 

Além do patrocínio da CAASC, o ‘Outubro Rosa’ 
contou com o apoio das empresas Lemus, Ind.Co, Uvel Ve-
ículos e LeLux Semijóias, que fizeram a exposição de seus 
produtos na fachada e hall da OAB. Para a então presidente 
em exercício da OAB Brusque, Dra. Jordana Cristina Staack 
Ristow, o evento Outubro Rosa é algo que se consolidou no 
calendário de atividades da Subseção.  “Estamos na quarta edi-
ção e sempre que terminamos uma, já começamos a idealizar a 
próxima. E o mais interessante é que mesmo sendo um desafio, 
toda a parte de organização e planejamento, temos sempre a 
alegria de conseguirmos o apoio de diversos parceiros. Isso nos 
motiva a cada vez mais inovarmos nos temas, mas sempre com 
foco nas orientações sobre o câncer de mama e sua prevenção”, 
enfatiza.

A presidente da CAASC, Dra. Cláudia Prudêncio, 
marcou presença no evento e destacou a grande mobilização de 
mulheres, realizada pela Comissão da OAB de Brusque, que 
lotou o auditório da Subseção. 

Saúde e cuidado
As voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Cân-

cer de Brusque participaram do evento, levando orientações às 
mulheres sobre os trabalhos realizados pela entidade e ainda a 

Outubro Rosa da OAB
de Brusque alerta para      

“A cada ano pensamos em trazer 
temas importantes, sempre com 
o objetivo da prevenção, do 
diagnóstico precoce, para elevar as 
chances de cura das mulheres”
Dra. Cristiana Guérios, presidente da Comissão da 
Mulher Advogada

importância do autoexame nas mamas. Na ocasião, a volun-
tária Maria do Carmo Tomazoni Zen, ensinou as mulheres a 
fazerem o autoexame e ressaltou a importância de que isto se 
torne um hábito na vida de cada uma.  

Em seguida, foi a vez da ginecologista Dra. Caroline 
Leal Galera abordar o tema ‘Bem-Estar e Sexualidade Femini-
na’.  Segundo a médica, o objetivo foi trazer para as mulheres 
informações sobre saúde e também sobre o empoderamento 
feminino e o trabalho de autoestima. “É muito importante a 
mulher se cuidar, olhar para si, não só para os exames, mas 
também para a parte psicológica e ainda para os relacionamen-
tos”, afirmou.

O terceiro momento da programação, contou com a 
apresentação do Quarteto Feminino ‘Canto Daqui’, com as 
cantoras Nadjara Barth Pereira, Louise Clemente, Cintia Tor-
resani e Ally Knihs, que encantaram as mulheres interpretando 
músicas de autoria própria e canções de autoria de músicos 
brusquenses. “Foi maravilhoso, muito bem organizado. Só 
tenho a agradecer a oportunidade de participar de um even-
to como este, feito com tanto carinho para todas as mulheres 
advogadas do município e também para as mulheres da co-
munidade. Todas saímos daqui com muito mais informação”, 
comentou a advogada Dra. Milene Mari Soares.

A programação incluiu ainda o sorteio de dezenas de 
brindes e coquetel, promovendo a confraternização entre todas 
as mulheres participantes.

“É muito importante a mulher se 
cuidar, olhar para si, não só para 
os exames, mas também para a 
parte psicológica e ainda para os 
relacionamentos”

Dra. Caroline Galera

A Dra. Caroline Leal Galera abordou o 
tema ‘Bem-Estar e Sexualidade Feminina’

O Quarteto Feminino ‘Canto Daqui’ interpretou músicas de 
autoria própria e canções de autoria outros músicos brusquenses
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A Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006) completou em 2019, 
13 anos de vigência, uma legislação que se destaca pela 
importância que tem, diariamente, na vida de milhares de 
mulheres no país. Através da lei, casos de violência contra 
a mulher e violência doméstica, se tornaram públicos, com 

consequências legais aos agressores.
No âmbito do Direito, a lei trouxe uma nova dinâmica aos advo-

gados e advogadas que atuam nesta área. Para o presidente da Comissão de 
Direito Criminal da OAB Subseção de Brusque, Dr. Rogério Ristow, a 
Lei Maria da Penha não apenas aumentou o poder de punir do Estado em 
relação aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, como 
também colocou à sua disposição instrumentos legais de proteção. “Acre-
dito que a busca de direitos pela mulher tem aumentando não apenas pela 
eficácia da lei, mas pela mudança de cultura a partir da conscientização das 
mulheres acerca desses direitos. De nada adiantaria uma boa lei se os seus 
destinatários não incorporassem o seu comando. Com certeza, no Brasil, a 
‘Lei Maria da Penha’ é uma das leis mais conhecidas pela população e isso 
faz com que as vítimas de violência busquem sua maior efetivação nos casos 
concretos”, ressalta.

Isto ocorre por dois fatores, segundo a presidente da Comissão da 
Mulher Advogada da OAB de Brusque, Dra. Cristiana Melo Martiniuk 
Guérios: em razão do fortalecimento das redes de enfrentamento, ou seja, 
as mulheres se sentem mais corajosas em denunciar o agressor, possuem 
mais consciência que estão sendo vítimas de violência, seja de que natureza 
for; e também pela facilidade de acesso aos canais de denúncia, as informa-
ções hoje chegam bem mais rápido pelas redes sociais, o que certamente 
facilita a denúncia. 

Coragem 
na busca 
por direitos
Lei Maria da Penha tornou-se uma 
ferramenta importante das mulheres, 
nos últimos 13 anos
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“É óbvio que houve inegáveis 
avanços com a existência da 
lei, porque as vítimas dessa 

violência estão tendo muito mais 
consciência a respeito de seus 

direitos e, segundo, porque elas 
estão denunciando os agressores”

Dra. Cristiana Guérios

Violência e feminicídio
Por outro lado, na avaliação da Dra. Cris-

tiana, não é possível afirmar que a lei trouxe mais 
segurança a se evitar que a violência ocorra, até 
porque, todos os dias as mídias e pesquisas de-
monstram justamente o contrário, que este pro-
blema social está longe do fim e que o número 
de feminicídios tem aumentado em diversos es-
tados brasileiros. “O Brasil ocupa o 5º lugar no 
ranking mundial de feminicídio, perde somente 
para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia 
em número de casos de assassinatos de mulheres 
por questões de gênero. Segundo o Mapa da Vio-
lência do Conselho Nacional de Justiça, o núme-
ro de mulheres assassinadas somente  cresceu  na 
última década, chegando em 2017, à cifra absurda 
de uma mulher assassinada a cada duas horas no 
país, em torno de 13 por dia. Porém, é óbvio que 
houve inegáveis avanços com a existência da lei, 
primeiro, porque  as vítimas dessa violência estão 
tendo muito mais consciência a respeito de seus 
direitos e, segundo, porque elas estão denuncian-
do os agressores e trazendo para o âmbito públi-
co as situações de criminalidade. De modo que 
o Estado somente poderá exercer o seu papel de 
atuação na proteção da mulher violentada, quan-
do efetivamente houver essa publicidade. Mas,  
não tenho dúvida que a Lei Maria da Penha é um 
marco excepcional na defesa da mulher”, analisa.
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Tipos de violência 
Você sabia que estão previstos cinco ti-

pos de violência doméstica e familiar contra a 
mulher na Lei Maria da Penha? São elas física, 
psicológica, moral, sexual e patrimonial. “Infe-
lizmente, muitas mulheres não conseguem sair 
desse ciclo de violência, seja porque muitas não 
trabalham e dependem economicamente do 
homem, seja porque possuem uma dependên-
cia psicológica e, não são raros os casos, em que 
elas acreditam que estão sendo agredidas por-
que colaboraram para isso, porque se sentem 
responsáveis pelo êxito do relacionamento, e se 
sujeitam a vários níveis de humilhação. Portan-
to, o alerta de que a violência contra a mulher 
tem que ser combatida e eliminada, não pas-
sa somente pela conscientização dela própria, 
mas, se inicia na escola, com as crianças, através 
de diálogos com a sociedade em geral, tudo no 
sentido de superar o machismo latente, o qual, 
infelizmente ainda temos que conviver”, refor-
ça Dra. Cristiana. 

Saiba Mais
Eliminar todas as formas de violência 

contra as mulheres e meninas nas esferas pú-
blicas e privadas é uma das metas do Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5 – 
Igualdade de Gênero. Os ODS são uma agenda 
mundial adotada durante a Cúpula das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 
em setembro de 2015, composta por 17 objeti-
vos e 169 metas a serem atingidos por todos os 
países do mundo, até 2030.

Rede de proteção interligada
A advogada alerta para outra questão no en-

frentamento à violência contra a mulher: a necessi-
dade de uma rede de proteção interligada, que possa 
em um primeiro momento prevenir a ocorrência da 
agressão e, não podendo se evitar, que se acolha essa 
mulher da forma mais ampla possível. “Este acolhi-
mento se inicia na própria Delegacia Especializada, 
com policiais capacitados e treinados para atender 
essa mulher. Fornecimento de orientação jurídica 
adequada, seja por advogados ou pela defensoria 
pública. Atendimento médico, psicológico e hos-
pitalar. Local adequado junto ao município para 
abrigar as mulheres e os filhos agredidos, ameaça-
dos e em risco eminente. Programas que atendam 
o próprio agressor, enfim, são muitas frentes que 
podem e devem ser organizadas.  Obviamente que 
isso não é fácil, pois exige um conjunto de esforços 
por parte dos poderes do Estado para que as estatís-
ticas sejam reduzidas”, enfatiza.

Medidas protetivas
Uma das maiores inovações da lei são as me-

didas protetivas de urgência, com o objetivo de asse-
gurar a integridade das vítimas. Porém, há casos em 
que embora haja determinação judicial de afastamen-
to do agressor, o mesmo permanece em contato com 
a vítima, causando medo e insegurança. Aí entra um 
fator muito importante, de orientação e atuação dos 
profissionais advogados. Segundo Dr. Rogério Ris-
tow, o profissional que aceita atuar como advogado 
de uma vítima de violência doméstica ou familiar, 
precisa ter sempre em mente que o deferimento de 
uma medida protetiva não gera uma solução defi-
nitiva ao problema, pois muitas vezes não impede 
que o agressor volte a agir contra a vítima. “Afas-
tar o agressor do lar, por exemplo, invariavelmente 
gera um estado de grande tensão entre os envolvidos, 
o que pode, a qualquer momento, desencadear um 
agravamento do problema. Assim, o advogado, cien-
te de que sua cliente passa por momento de grandes 
dificuldades e abalo psicológico, precisa lhe dar uma 
orientação clara, precisa e objetiva caso perceba no-
vas investidas do seu agressor, estando à disposição 
inclusive para o acompanhamento de procedimentos 
policiais. Já quando se trata de advogado do supos-
to agressor, é importante que aconselhe seu cliente 
a cumprir as medidas protetivas impostas, bem como 
lhe esclareça quais são as consequências em caso de 
desrespeito das medidas protetivas eventualmente 
impostas. Os advogados, sejam das vítimas ou de 
agressores, também precisam saber que seus clientes 
pertencem a um grupo familiar e que os problemas 
que enfrentam no momento, poderão ser superados 
com o tempo”, esclarece.

“Acredito que a busca de direitos 
pela mulher tem aumentando não 
apenas pela eficácia da lei, mas 
pela mudança de cultura a partir 
da conscientização das mulheres 
acerca desses direitos”
Dr. Rogério Ristow
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A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Brus-
que realizou um importante ato na manhã do dia, 4 de 
dezembro: a inauguração da Sala da Subseção na Unida-
de Prisional Avançada (UPA) de Brusque. A solenidade 
contou com a participação de advogados e representantes 

de diversas entidades civis e militares, conselhos municipais e do Poder 
Judiciário. 

O espaço era reivindicação antiga dos advogados que atuam na 
esfera criminal, o que se intensificou nos últimos dois anos, especial-
mente após com a atuação da Defensoria Pública na Comarca. Assim, a 
partir de agora os advogados poderão realizar os atendimentos aos clien-
tes apenados em um local confortável, com condições dignas de trabalho 
e acesso a informações de forma rápida e ágil. 

“É um momento muito gratificante para nós, pois esta foi uma 
das propostas da campanha eleitoral da OAB de Brusque em 2018, e 
que em um curto espaço de tempo pode ser entregue para toda a Ad-
vocacia, proporcionando melhores condições de trabalho para todos os 
advogados. Antes, havia uma sala pequena dentro da UPA, porém sem 
a possibilidade de uso de equipamentos eletrônicos, o que muitas vezes 

OAB de Brusque 
inaugura sala na UPA
Novo espaço foi 
realizado por meio 
de parcerias com 
a CAASC e com a 
diretoria da Unidade 
Prisional 

A inauguração contou com a participação de advogados e representantes de 
diversas entidades civis e militares, conselhos municipais e do Poder Judiciário
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OAB de Brusque 
inaugura sala na UPA

impedia o trabalho dos advogados que não conseguiam fazer peti-
ções, consultar o andamento dos processos dos apenados, gerando 
um impasse em viabilizar a informação, o que se tornou uma reali-
dade diferente a partir de agora”, declarou na oportunidade o presi-
dente da OAB de Brusque, Dr. Renato Munhoz. 

Parcerias fundamentais
Com cerca de 10 metros quadrados, a Sala da OAB na UPA 

de Brusque foi construída por meio de recursos da Caixa de Assis-
tência dos Advogados de Santa Catarina (CAASC), durante a gestão 
2016-2018, através de seu então presidente, o saudoso Dr. Marcus 
Antônio Luiz da Silva (Marcão), que disponibilizou os recursos 
necessários à aquisição dos materiais de acabamento, mobiliário e 
equipamentos. “Dr. Marcão se mostrou bastante sensível com o plei-
to dos advogados criminalistas e a nossa solicitação expendida. Na 
época, ele prontamente se comprometeu a disponibilizar os recursos 
necessários para que pudéssemos realizar essa sala, entregue no dia de 
hoje”, comentou Munhoz. 

Além disso, o espaço só foi possível graças a parceria da OAB 
de Brusque com a administração da UPA, através do diretor da Uni-
dade Prisional, Peterson Gean Bezutti, que além de ceder a mão de 
obra dos apenados para a construção, também buscou os materiais de 
alvenaria. “A diretoria da UPA sempre se mostrou muito disponível 
em relação à nossa reivindicação. Planejamos o espaço para a con-
cretização dessa sala, enfrentamos algumas dificuldades ao longo de 
2019 para a alocação da mesma, mas hoje a inauguramos para poder 
melhor atender os advogados que vêm para realizar os atendimentos 
na UPA, aos presos segregados”, complementou. 

Segundo o presidente da Subseção de Brusque, são poucas as 
Unidades Prisionais do Estado contempladas com salas disponibili-

Diretoria da OAB Brusque com advogados e integrantes da Comissão de Direito Criminal

“Para nós é ainda mais 
gratificante ver um 
conjunto de forças e 
profissionais unidos em 
prol dessa ação”
Dr. Renato Munhoz

“Esta sala é uma conquista 
da Advocacia brusquense 
e só foi possível devido 
ao bom relacionamento 
que a mesma tem com 
o Poder Judiciário, 
Ministério Público e com a 
Administração Prisional”
Dr. Rogério Ristow
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zadas para a OAB. “Neste formato desenvolvido na Comarca de Brusque, 
não conheço outro local de Santa Catarina. Para nós é muito gratificante 
o que vimos no município, de pessoas interessadas e abnegadas, não só 
em proporcionar um espaço adequado para a Advocacia, mas também do 
Poder Público e da própria diretoria da UPA, em fazer com que esta sala 
se concretizasse em um curto espaço de tempo. E para nós é ainda mais 
gratificante ver um conjunto de forças e profissionais unidos em prol dessa 
ação”, pontuou. 

Agilidade no trabalho
Também presente na solenidade, o presidente da Comissão de 

Direito Criminal da OAB de Brusque, Dr. Rogério Ristow, destacou a 
união das entidades em prol da comunidade, bem como os benefícios que 
o novo espaço trará no dia a dia dos advogados. “Esta sala é uma conquista 
da Advocacia brusquense e só foi possível devido ao bom relacionamento 
que a mesma tem com o Poder Judiciário, Ministério Público e com a 
Administração Prisional. Além disso, ela (sala) vem em um bom momen-
to, de reconfiguração do nosso atendimento como advogados, tendo em 
vista que a população carcerária tem aumentado, e em Brusque não tem 
sido diferente. Este é um espaço físico, mas também precisamos do capital 
humano, de uma boa interação entre os agentes prisionais, administração 
prisional e os advogados que estão aqui. Então é necessário que todos se 
respeitem mutuamente, entendam as dificuldades, para terem suas prerro-
gativas também respeitadas. Estamos muito felizes com esse grande passo 
que vem oferecer conforto e um atendimento com dignidade a todos”, 
enfatizou. 

Atualmente a UPA de Brusque conta com 129 internos e segundo 
o diretor da Unidade, Peterson Gean Bezutti, a preocupação em disponi-
bilizar um espaço adequado tanto para os advogados como aos apenados, 
era um desejo desde que assumiu o cargo, há três anos.  

“Os advogados não tinham um espaço específico para a consulta 
dos processos, nem uma sala de espera antes dos atendimentos. Ou seja, 
eles vinham até a unidade e aguardavam na parte externa até poderem 
entrar. Pensamos em um local adequado, fizemos os levantamentos possí-
veis e fechamos a parceria. Apesar de algumas dificuldades, conseguimos 
concretizar esse ambiente que é mais uma importante etapa conquistada”, 
frisou.  

Apoio à iniciativa
Antes da inauguração da Sala da OAB, também foi realizada a Ins-

peção na UPA, que ocorre todas as primeiras quartas-feiras do mês. Além 
do juiz da Vara Criminal da Comarca de Brusque, Dr. Edemar Leopoldo 
Schlösser, o evento também foi acompanhado por membros do Conselho 
da Comunidade, que participaram da solenidade de inauguração da Sala 
da OAB. 

Para Schlösser poder conciliar as duas atividades e em especial pre-
senciar a inauguração de um espaço digno aos advogados e atendimento 
dos reclusos, foi gratificante. “Fico feliz de a UPA colocar à disposição da 
OAB de Brusque um espaço onde os advogados, em especial da área cri-
minal, possam atender seus clientes que estão presos, com melhores con-
dições de trabalho, para buscar assinaturas de procuração ou até mesmo 
obter informações para a defesa do processo. Desde a inauguração da UPA 
até hoje, melhoramos e ampliamos vários ambientes, muitas dessas inicia-
tivas com apoio do Conselho da Comunidade, e hoje não é diferente em 
vermos mais um espaço digno disponível na unidade”, completou. 

“Apesar de algumas 
dificuldades, conseguimos 
concretizar esse ambiente 
que é mais uma importante 
etapa conquistada” 
Peterson Gean Bezutti

“Fico feliz de a UPA colocar 
à disposição da OAB de 
Brusque um espaço onde 
os advogados, em especial 
da área criminal, possam 
atender seus clientes que 
estão presos, com melhores 
condições de trabalho”
Dr. Edemar Leopoldo Schlösser 
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Acompanhe os 
principais fatos que 
marcaram a trajetória 
da OAB de Brusque 
neste ano



A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Brusque apresenta a seguir, alguns dos acontecimentos que foram 
notícia durante este ano de 2019. Um período marcado por muito trabalho, conquistas, alegrias e algumas perdas 
irreparáveis, como a despedida do bravo advogado Dr. Marcus Antônio Luiz da Silva. Vivenciamos neste espaço de 
tempo momentos históricos para a nossa Subseção; promovemos, cursos, palestras, seminários, sempre com o objetivo 
de engrandecer toda a classe.

  
Confira: 

A noite de 5 de fevereiro foi marcada pela Solenidade de 
Posse e Diplomação da Diretoria e Conselheiros da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Subseção de Brusque e dos Delegados da 
Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina (CAASC) 
para a Gestão 2019/2021. O evento foi realizado na Sociedade 
Esportiva Bandeirante. Na oportunidade, Dr. Renato Munhoz 
foi reconduzido ao cargo de presidente da entidade, tendo a Dra. 
Jordana Cristina Staack Ristow como vice-presidente. Prestigia-
ram o evento o presidente da OAB/SC, Dr. Rafael de Assis Horn, 
acompanhado de toda Diretoria e diversos membros da entidade 
estadual, o prefeito de Brusque, Jonas Oscar Paegle, o vice-pre-
feito de Guabiruba, Valmir Zirke, a juíza diretora do Foro da Co-
marca de Brusque, Dra. Camila Coelho, o juiz diretor do Foro 
Trabalhista de Brusque, Dr. Hélio Henrique Garcia Romero e 
demais presidentes ou representantes de entidades de classe do 
município e da região.

O presidente da OAB Subseção de Brusque destacou, na 
ocasião, que dava início ao seu segundo mandato com o desa-
fio de integrar e valorizar ainda mais a Advocacia, fortalecendo 
e aprofundando os pilares que sustentaram a administração até 
aquele momento.

Fevereiro 
Posse nova Diretoria e Conselho da OAB de Brusque 

Felipe Pioczkoski

Felipe Pioczkoski

INFORMATIVO BRUSQUE17



O impasse que envolvia a 2ª Vara do Trabalho 
de Brusque e os advogados e advogadas da região, diante 
da exigência do juiz do Trabalho, Dr. Roberto Massa-
mi Nakajo, para que os profissionais juntassem aos pro-
cessos cópia do contrato de honorários advocatícios, fir-
mado com seus clientes para emissão de alvarás, obteve 
uma solução paliativa em março deste ano. O resultado 
foi conquistado após reunião realizada entre o presidente 
da OAB de Brusque, Dr. Renato Munhoz, acompanha-
do de um grupo de advogados e também do presidente 
da Comissão de Direito do Trabalho da Subseção, Dr. 
Alexandre Olinger, com o desembargador do Trabalho, 
o corregedor José Ernesto Manzi. O encontro aconteceu 
no dia 28 de fevereiro, um dia depois da assembleia da 
OAB de Brusque, que debateu o assunto com indigna-
ção entre a classe. O presidente da Subseção, Dr. Renato, 
sugeriu que fossem anexados nos processos a informação 
de qual valor seria destinado ao cliente e qual valor ao ad-
vogado, sem a necessidade de apresentação do contrato de 
honorários, o que foi acatado. A decisão repercutiu em 
todo Estado, tanto que a própria OAB de Santa Catarina, 
um mês após o acordo firmado pela OAB de Brusque, 
apresentou proposta semelhante à da Subseção, em reu-
nião com representantes da Corregedoria do TRT-SC e 
da Amatra 12.

Fevereiro II
Acordo com Corregedor 
do Trabalho sobre alvarás

O mês de março reservou um momento de ho-
menagens às mulheres advogadas. Na manhã do dia 8, a 
OAB Subseção de Brusque, através da Comissão da Mu-
lher Advogada, promoveu um café em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher, no Hotel Monthez. Além 
de proporcionar uma agradável confraternização entre as 
mulheres advogadas, o evento homenageou as profissio-
nais que possuem as cinco inscrições mais antigas junto à 
Ordem, na cidade de Brusque: Dra. Salete Martins, Dra. 
Rosana Letzov, Dra. Andrea Maria Vieira Bleyer Schlin-
dwein, Dra. Rosangela Visconti Ristow e Dra. Regiane 
Maria Soprano Moresco. 

A presidente da Comissão da Mulher Advogada, 
Dra. Cristiana Melo Martiniuk Guérios, saudou as parti-
cipantes, desejando um feliz dia da mulher, e agradeceu o 
empenho da vice-presidente Dra. Jordana Cristina Staack 
Ristow e das demais advogadas que integram a Comissão, 
na organização do evento. “Meu sentimento é de alegria, 
em poder reunir essas mulheres para comemorarmos o 
nosso dia. Esse café tem o objetivo de valorizar as mu-
lheres advogadas e proporcionar uma troca de experiên-
cias. Temos mais de 200 mulheres advogadas atuando em 
Brusque e muitas não se conhecem. Portanto, essa é uma 
oportunidade para confraternizarmos e afinarmos laços”, 
declarou a presidente da Comissão.

Março
Homenagem às mulheres 
advogadas

RETROSPECTIVA 2019

Ana Roberta Venturelli
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Abril 

A OAB de Brusque reuniu advogados e advogadas no 
dia 27 de março, para sua assembleia mensal, onde o princi-
pal assunto foi o lançamento da campanha de valorização dos 
honorários advocatícios, destacando o valor mínimo de R$ 
350,00 para consulta, e a observância dos demais valores fi-
xados na tabela da OAB de Santa Catarina. O presidente da 
Subseção, Dr. Renato Munhoz, fez a apresentação da campa-
nha e da arte, disponibilizada a todos os advogados. A orienta-
ção aos profissionais, é que o material produzido pela OAB de 
Brusque que sinaliza este valor, seja fixado na recepção de cada 
escritório. Na pequena placa, foi enfatizado, além do valor, os 
slogans: ‘Valorizando a advocacia em Brusque, Guabiruba e 
Botuverá’; e ‘Este escritório respeita a tabela de Honorários 
Advocatícios da OAB de Santa Catarina’. De acordo com o 
presidente, a campanha tem como objetivo contribuir com 
todos os advogados e advogadas, e criar uma nova concepção 
de reconhecimento na sociedade em relação ao pagamento 
da consulta e dos honorários de uma forma geral. “Já falamos 
muito sobre este assunto em nossas assembleias, a questão da 
cobrança da consulta é sempre uma dificuldade. É necessário 
que a sociedade compreenda que a consulta, tal como para ou-
tros profissionais liberais, médicos e dentistas, por exemplo, 
faz parte do trabalho cotidiano da advocacia e, neste sentido, 
deve ser devidamente remunerada. Encampamos essa impor-
tante iniciativa, que foi trazida pelo Dr. Luis Gustavo de San-
tana, Secretário-Geral Adjunto da Subseção, e gostaríamos de 
contar com o apoio de todos os colegas, para que coloquem em 
seus escritórios este material”, ressaltou.

Março II
Campanha de valorização 
de honorários advocatícios

Curso de defesa pessoal
Toda semana um ou mais casos de violência chocam 

o Brasil. As vítimas, na maioria destes casos, são mulheres, 
mortas pela vulnerabilidade do próprio gênero, sem chances 
de reagir diante de um agressor que é mais forte. Foi pen-
sando nisso que a OAB - Subseção de Brusque, através da 
Comissão de Eventos Jurídicos e Sociais, realizou um curso 
de defesa pessoal, no dia 10 de abril, na sede da entidade. O 
evento foi ministrado pelo capitão da Polícia Militar, Ma-
theus Perfoll e prestigiado por mais de 50 advogados.

“A palestra foi uma ideia sugerida por mulheres 
advogadas diante dos casos de violência doméstica que elas 
têm acompanhado. Infelizmente é um problema recorrente 
nos escritórios de advocacia e muitos deles não se tornam 
públicos”, explicou a presidente da Comissão de Eventos 
Jurídicos e Sociais da OAB de Brusque, Dra. Heloisa Im-
mianovsky Eisendecker.

Durante quase duas horas de palestra, o capitão da 
Polícia Militar, falou sobre a necessidade de se ter o co-
nhecimento básico de técnicas simples de defesa pessoal. 
O objetivo foi o de ensinar movimentos que neutralizam 
o ataque para que a vítima consiga se desvencilhar e correr.
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A tabela de honorários fixada pelo Poder Judiciário de Santa Ca-
tarina aos advogados que se cadastram no sistema de Assistência Judiciária 
Gratuita (AJG) foi o principal assunto discutido durante assembleia ordi-
nária da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Brusque, no dia 
24 de abril. Advogados e advogadas demonstraram sua insatisfação diante 
dos valores dos honorários dativos que constam na respectiva tabela, con-
siderando-a aviltante. Nas mais de duas horas de reunião, foi decidido pela 
maciça maioria dos profissionais presentes, a não adesão dos advogados ao 
AJG até que haja uma alteração na tabela, até então praticada.

Abril III
OAB prestigia solenidade de 
oito anos do Observatório 
Social de Brusque

Maio
‘Previdência em Foco’ reúne 
grande público

RETROSPECTIVA 2019

Abril II 
Advogados decidem paralisar
cadastramento para Assistência 
Judiciária Gratuita

Como forma de celebrar seus oito anos de fun-
dação, o Observatório Social de Brusque (OSBr) reali-
zou na manhã de 26 de abril, um evento alusivo à data. 
A solenidade de comemoração, realizada no Teatro do 
Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (CES-
CB) reuniu representantes de entidades de Brusque, da 
região e do Estado, tanto civis como militares, além de 
convidados, colaboradores e ex-colaboradores do OSBr, 
e imprensa.

O evento contou com a presença do presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de Brus-
que, Dr. Renato Munhoz. “A OAB foi uma das entida-
des fundadoras desse importante mecanismo de fiscali-
zação e prevenção de uma série de práticas que vinham 
sendo adotadas à margem do sistema legal no nosso mu-
nicípio, que também agora abrange as cidades de Gua-
biruba e Botuverá. Em 2018 levamos a ideia à diretoria 
do OSBr para fazermos uma parceria com o programa 
‘OAB Vai à Escola’, que vem sendo desenvolvido há anos 
pela OAB/SC e demais Seccionais no país. A parceria 
foi muito bem recebida. Iniciamos em conjunto uma 
explanação aos nossos alunos da região, demonstrando 
boas práticas, para que serve o OSBr, e a OAB passou 
a ter a oportunidade de expor um pouco mais o que faz 
no cotidiano, além de destacar a importância da entidade 
para a sociedade, levando conhecimento jurídico a todas 
as pessoas, já que muitas não conhecem o trabalho feito 
pela instituição. Essa parceria foi extremamente salutar 
e vem rendendo bons frutos”, destacou o presidente da 
OAB de Brusque.

Mais de 100 advogados e advogadas de Brusque e região par-
ticiparam do curso ‘Previdência em Foco: A Reforma e seus reflexos 
na Advocacia’ na noite de 11 de maio. O evento foi realizado na Or-
dem dos Advogados do Brasil – Subseção de Brusque em parceria 
com a Escola Superior de Advocacia (ESA), Comissão de Direito 
Previdenciário - Regime Geral, e apoio da OABPrev.  Através de pa-
lestras dos profissionais Prof. Dr. Hélio Gustavo Alves, Dr. Jorge Luiz 
dos Santos Mazera e Dra. Vanessa Reckelberg, os participantes pude-
ram aprofundar seu conhecimento a respeito do texto da Reforma da 
Previdência e suas possíveis implicações. O ‘Previdência em Foco’ faz 
parte de um projeto da Comissão de Direito Previdenciário - Regime 
Geral que visa percorrer diversas regiões do estado, a fim de promover 
a reflexão nos profissionais a respeito da Reforma da Previdência. 
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Junho
Inauguração do CEJUSC-JT

Junho II
A despedida ao Dr. Marcus Antônio Luiz da Silva

A OAB de Brusque participou, na tarde 7 de junho, da inauguração do Centro de Conciliação da Justiça do Trabalho (CEJUSC). 
A solenidade contou com a presença da presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Dra. Maria Eleda Migliorini, da 
Procuradora-Geral do Estado, Dra. Alessandra Tonelli, do Juiz do Trabalho, Dr. Helio Romero e diversas autoridades. A Subseção de 
Brusque foi representada por seu presidente Dr. Renato Munhoz, pela conselheira da Subseção, Dra. Patrícia Rodrigues Heil Romero, 
pelo presidente da Comissão de Assuntos Judiciários, Dr. Adalberto Olinger e pelo presidente da Comissão de Direito do Trabalho e 
também Conselheiro da Subseção, Dr. Alexandre Olinger.

A sede da OAB de Brusque foi palco da despedida do 
advogado, ex-presidente da Subseção e ex-presidente da Cai-
xa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina (CAASC), 
Dr. Marcus Antônio Luiz da Silva, o ‘Marcão’, que faleceu na 
madrugada do dia 27 de junho, após lutar bravamente contra 
um câncer.

O advogado, que presidiu a Subseção de Brusque, sua 
cidade natal, nas gestões, 1991-1993 e 1993-1995, ocupou a 
presidência da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa 
Catarina na gestão 2016-2018, humanizando o setor e desen-
volvendo projetos relevantes em prol da advocacia catarinense. 
Também ocupou diversos cargos de liderança na OAB/SC, 
onde foi Conselheiro Estadual, Conselheiro Federal por Santa 
Catarina, chegando ao cargo de vice-presidente da instituição 
entre 2013 e 2015, mesmo período em que presidiu a Comis-
são Estadual da Verdade da OAB/SC.

Filho do também advogado, o saudoso Dr. Antônio 
Luiz da Silva, o primeiro presidente da OAB de Brusque, cria-
da em 1978, Marcão tinha um grande carinho e respeito pela 
entidade. Durante a celebração dos 40 anos da Subseção, enal-
teceu a importância da OAB de Brusque e sua relação com 
a mesma. “Participo da entidade que é parte significativa da 
minha vida e me emociono ao lembrar-me da figura do meu 
pai, que foi o primeiro presidente da Subseção. Um advogado 
humilde, extremamente estudioso, ético e comprometido com 
o valor da justiça. Ele, ao lado de outros colegas, teve a sensibi-

lidade de criar e estabelecer esta Subseção que, quatro décadas 
depois, é exemplo para a advocacia de Santa Catarina”, enalte-
ceu Marcão, na oportunidade.

Em sua despedida na sede da OAB, familiares, amigos 
e colegas de Brusque e de diversas cidades de Santa Catarina 
lembraram com admiração e carinho o legado deixado pelo 
advogado brusquense, que ao longo de sua carreira profissional 
tornou-se referência.
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Na noite de 31 de julho a OAB de Brusque realizou sua primeira 
assembleia após a morte do advogado Dr. Marcus Antônio Luiz da Silva, o 
Marcão, que foi reverenciado em diversos momentos do encontro, que teve 
ainda um minuto de silêncio em sua homenagem.

Na oportunidade, seis novos advogados receberam sua credencial para 
exercer a profissão e receberam a saudação de boas-vindas do Dr. Karlos Anto-
nio Souza Hernandez. “A Subseção de Brusque realiza sua primeira assembleia 
sem a presença física do nosso eterno e querido Dr. Marcão, falecido no último 
dia 27 de junho. Sinceramente não sei lidar com a morte. Apesar de necessário 
e natural, é um evento que deveria passar longe da vida de muitas pessoas, tor-
nando tais pessoas imortais pelas suas qualidades. O Dr. Marcão é dessas pessoas 
que eu desejaria a imortalidade. Advogado íntegro, dedicou sua vida e carreira ao 
bem da Ordem dos Advogados do Brasil. Suportou alguns calvários, é verdade, 
mas trilhou o caminho da retidão e alcançou certa espécie de imortalidade, pois 
o exemplo de homem e profissional jamais morrerá para aqueles que desejam 
ardentemente construir uma carreira sólida e ética. Eu não poderia deixar de 
mencioná-lo nessas palavras de boas-vindas, mas não pensem que se trata de 
mera homenagem formal, se trata de um apelo pela ética, pela boa Advocacia, 
pelo respeito à nossa instituição e nossa classe. Dr. Marcão ensinou a gritar sem 
ser necessário aumentar a voz. Ensinou a esbravejar sem perder a candura. Que 
sejamos um pouquinho Dr. Marcão”, frisou o advogado.

O sábado, 31 de agosto, foi especial para a Ordem dos 
Advogados do Brasil – Subseção de Brusque, com as comemorações 
dos 41 anos de fundação da entidade. Para marcar a data, e também 
celebrar o mês que comemorou o Dia do Advogado, a Subseção 
realizou o ‘Costelaço da OAB de Brusque’, que reuniu advogados e 
seus respectivos familiares, representantes da Caixa de Assistência dos 
Advogados de Santa Catarina (CAASC), além de advogados de outras 
Subseções da região, parceiras da OAB de Brusque.

O evento foi organizado pelas Comissões de Esportes, Even-
tos Jurídicos e Sociais, e da Mulher Advogada, e ocorreu no Clube 
Camisa 7 FC. Na programação, que teve início às 9 horas, foram reali-
zadas diversas atividades para toda a família, como futebol, vôlei, jogos 
de tabuleiro, sinuca, além de brinquedos, como cama elástica, e ativi-
dades de recreação para as crianças. Durante todo o dia também foram 
realizados sorteios de brindes entre os participantes.

RETROSPECTIVA 2019

Julho
Homenagem ao Dr. Marcão

Agosto
OAB de Brusque celebra 41 anos de fundação
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A tarde do dia 1º de outubro ficou marcada na história da Or-
dem dos Advogados do Brasil – Subseção de Brusque, com a transmis-
são da presidência à advogada Dra. Jordana Cristina Staack Ristow. Foi a 
primeira vez, na trajetória de 41 anos da OAB de Brusque, que uma ad-
vogada assumiu o comando da entidade. O ato de transmissão de cargo 
do então presidente Dr. Renato Munhoz à Dra. Jordana foi realizado no 
auditório da sede da OAB de Brusque e prestigiado por diversos advo-
gados e advogadas, contando inclusive com a presença da presidente da 
Subseção de Itapema, Dra. Jalusa Mayer Guimarães, e também da ad-
vogada com mais tempo de atuação em Brusque, Dra. Rosana Letzov. 

Na oportunidade, Dr. Renato frisou a trajetória de Dra. Jorda-
na na entidade, ressaltando sua atuação como presidente da Comissão 
da Mulher Advogada na gestão passada, e ainda como secretária-geral 
da Diretoria. “Para nós é uma quebra de paradigmas a transmissão da 
presidência à Dra. Jordana. Ainda que temporariamente, sem dúvida é 
um momento de júbilo para nossa Subseção. Fico tranquilo em deixar 
o cargo sob a responsabilidade dela, que, sem dúvida alguma, fará uma 
administração excelente”.

Setembro II
Palestra sobre Conselho Tutelar 

Outubro
Dra. Jordana Cristina Staack Ristow assume a presidência 

Setembro
Simpósio sobre Pacote Anticrime 

A palestra "Conselho Tutelar: o guardião municipal das 
crianças e adolescentes na sociedade” realizada em 17 de setem-
bro, foi prestigiada por um auditório lotado e atento às questões 
sobre o papel deste relevado órgão. O encontro foi organizado 
pela Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Brusque, 
através de sua Comissão de Direito de Família e Sucessões, em 
parceria com o Curso de Direito do Centro Universitário de 
Brusque (Unifebe), no auditório do Bloco C da instituição.

O objetivo foi debater as funções e atividades do órgão 
junto à sociedade, esclarecendo também sobre a atuação do con-
selheiro tutelar, tudo em conformidade à Lei nº 8.069/90 (Esta-
tuto da Criança e do Adolescente). A temática discutida foi real-
mente esclarecedora à população sobre a importância do exercício 
do voto nas eleições que ocorreriam no dia 5 de outubro. 

O Projeto de Lei nº 1.864/2019, conhecido como Paco-
te Anticrime, foi tema do Simpósio realizado na noite de 18 de 
setembro, na sede da OAB de Brusque. O debate foi promovi-
do pela Comissão de Direito Criminal da Subseção, em parce-
ria com o Curso de Direito do Centro Universitário de Brusque 
(Unifebe) e reuniu diversos advogados e acadêmicos.

O evento contou com a palestra dos juristas Dr. Alexan-
dre José Bien Neuber, presidente da Comissão Especial da OAB/
SC de Estudos sobre o Pacote Anticrime e conselheiro estadu-
al da Ordem; Dr. Airto Chaves Jr., doutor em Ciência Jurídica, 
presidente da Comissão do Direito Criminal da OAB de Itajaí e 
professor de Direito Processual Penal; e Dra. Adriana Spengler, 
doutoranda em Ciências Criminais e professora de Direito Penal. 
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Colégio de Presidentes

Um momento de grande honra e emoção marcou a assem-
bleia geral ordinária da Ordem dos Advogados do Brasil – Subse-
ção de Brusque, realizada na noite de 30 de outubro: a criação da 
‘Medalha Marcus Antônio Luiz da Silva’. A comenda foi proposta 
pelo ex-presidente da entidade, Dr. Cambises José Martins, ideia 
que teve em conjunto com o desembargador do Tribunal de Jus-
tiça de Santa Catarina, Dr. Fernando Carioni. A condecoração é a 
maior honraria da OAB de Brusque e será outorgada a advogado 
ou advogada, ou membro da sociedade, que tenha se distinguido 
por relevantes serviços prestados à OAB, à Justiça, ao Direito, e ao 
aperfeiçoamento da cultura e das Instituições Jurídicas ou às causas 
sociais. De acordo com Dr. Cambises, no âmbito das subseções de 
Santa Catarina, Brusque é a primeira a criar uma comenda desta 
magnitude. O advogado relembrou a trajetória de Dr. Marcão e sua 
brilhante atuação na advocacia brasileira.

Ao longo de todo o ano de 2019, a OAB de Brus-
que, através de seu presidente Dr. Renato Munhoz, se fez 
presente nas edições dos Colégios de Presidentes das Sub-
seções da OAB/SC. O encontro reúne as 49 representa-
ções da instituição em todo o Estado para deliberar sobre 
assuntos de interesse da advocacia e da sociedade. Ao final 
de cada encontro é elaborada uma Carta, com todas as de-
liberações apontadas nos dias do evento, realizado sempre 
de forma itinerante.

Outubro II
Medalha Marcus Antônio Luiz da Silva

RETROSPECTIVA 2019
Dra. Jordana assumiu a presidência durante 14 dias, período 

de licença de Dr. Renato Munhoz. Em seu discurso, logo após a as-
sinatura da portaria de transmissão de cargo, a advogada agradeceu ao 
Dr. Renato pela oportunidade, aos ex-presidentes da Subseção, Drs. 
Ricardo Vianna Hoffmann, Paulo Cesar Piva e Marcus Antônio Luiz 
da Silva (in memoriam), e aos seus familiares. “Após 13 anos de exercí-
cio da advocacia, recebo este presente de Deus. Foram anos de lutas, 
aprendizados e crescimento pessoal, e após todos esses anos de expe-
riência, estou convencida de que o maior anseio dos nossos colegas 
advogados e advogadas é ver uma OAB mais forte, unida, valorizada e 
respeitada. E uma das maiores mudanças que vivenciei nesses 13 anos 
de história, foi a valorização das mulheres advogadas. É uma grande 
satisfação ser a primeira mulher advogada a presidir a Casa, me sinto 
muito honrada e gratificada”, ressaltou.
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