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Entrevista com Fábio Jeremias, candidato a
conselheiro federal da OAB
Eleição da Ordem dos Advogados do Brasil acontece dia 28

Foto: Heitor Carvalho

Heitor CarvalhoEm 21/11/2018 às 22:15
Acontece na próxima quarta-feira, dia 28, a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa
Catarina (OAB/SC) , da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina (CAASC), do
Conselho Federal da OAB e também da Subseção de Criciúma. A chapa da situação é a “Chapa 81
- Advocacia Unida”, que tem como candidato a presidente o advogado Rafael Horn, e a vicepresidente o advogado Maurício Voss.
Por

Para apresentar as propostas da chapa, o candidato ao Conselho Federal da OAB, Fábio Jeremias,
concedeu entrevista ao Portal Engeplus, acompanhe.
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Portal Engeplus - O que a situação busca fazer?

Em primeiro lugar é bom fazer um resgate histórico, até 2012 existia um grupo que comandava a
OBA/SC e em 2012 com a eleição do Tulio Cavallazzi se iniciou uma nova forma de gestão. Por
exemplo, havia uma dívida histórica da defensoria da ativa com os advogados de Santa Catarina e
na gestão do Tulio, essa dívida de R$ 100 milhões foi cobrado, esse valor na época ajudou muitos
advogados jovens em início de carreira. A atual gestão recuperou esse crédito para advocacia de
Santa Catarina.
Além disso tem o desconto automático para o jovem advogado, até então o jovem advogado não
tinha o desconto automático de 50% na anuidade, antes o jovem tinha que ir para Florianópolis
fazer os cursos da Escola Superior da Advocacia (ESA), cursos caríssimos, quando a ESA não era
sequer regionalizada. A atual gestão também congelou a anuidade, implantou regras de
transparência, hoje a OAB tem um portal de transparência, gestão, compliance, responsabilidade
fiscal, tudo isso implantado agora na gestão do presidente Paulo Brincas, que tem como diretor
tesoureiro o Rafael Horn, que é nosso candidato a presidente.
E uma das coisa mais importantes que foi criada nesta gestão, foram os critérios objetivos de repasse
para as subseções,, antes nós não sabíamos quanto cada subseção recebia da OAB/SC. Hoje através
de um pedido dos presidentes das subseções foram criados objetivos de repasse para subseções.
Então tudo aquilo que a OAB pretende cobrar das demais instituições, dos poderes públicos, a OAB
tem que fazer.. Então eu digo para todos os advogados que a mudança na OAB ela está
acontecendo, a mudança é tudo isso que está sendo feito. Nossa chapa representa todos os
segmentos da advocacia.
Portal Engeplus - O que significa para Criciúma e para a Região Sul a possibilidade de ter uma
advogado como conselheiro federal da OAB?
Ter alguém de Criciúma no Conselho Federal é muito importantes. Nós teremos grandes discussões a
partir do ano que vem, como por exemplo sobre a grande oferta do curso de direito, do ensino a
distância, da proposta do fim do exame de ordem.
Portal Engeplus - Quanto as principais propostas da chapa?
Tem várias questões, mas eu destacaria a implementação cada vez mais da defesa das nossas
prerrogativas profissionais, a ideia de transformar em infração disciplinar a violação das
prerrogativas dos advogados. A criação da procuradoria dos honorários, a instalação de câmaras de
gravação em todas as salas de audiência, a manutenção do congelamento da unidade, claro que
com muita responsabilidade fiscal.
Portal Engeplus - Como você vê a OAB/SC atualmente?
De uma forma geral eu vejo a OAB/SC como uma das ordens mais atuantes no Brasil, eu me sinto
altamente representando.
Portal Engeplus - Caso eleitos, o que se pode esperar dos três anos de administração?
Em relação a Chapa 81, eu diria que acredito que vai ser uma OAB cada vez mais forte, mais
atuante, cada vez mais próxima dos advogados.

