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Rafael Horn é eleito presidente da OAB/SC com
50,31% dos votos válidos
28/11/2018

Rafael de Assis Horn votando na Capital na manhã desta quarta-feria – FOTO OAB/SC: Divulgação
O advogado Rafael de Assis Horn foi eleito presidente da seccional catarinense da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB/SC) com 50,31% dos votos válidos, naquele que já é considerado o pleito mais disputado da
história da entidade. A diferença sobre o adversário, Helio Brasil, foi de apenas 140 votos.
Liderando a chapa 81- “Ordem Unida”, que representa a situação, Horn apresentou entre suas principais
propostas “promover uma OAB/SC mais eficiente, inclusiva e inovadora”. Entre os compromissos de
campanha estão a profissionalização da gestão, implantação de regras de compliance e metas de
desempenho.
Horn pretende estimular a inclusão e a participação dos jovens advogados e das mulheresa na gestão,
ampliar o aprimoramento profissional e instalar câmeras de vídeo em todas as unidades do Poder Judiciário
a fim de “auxiliar ainda mais nossa firme defesa das prerrogativas”.

Em artigo exclusivo ao Portal JusCatarina, o presidente eleito da OAB/SC escreveu:
Queremos fazer uma gestão moderna, inclusiva e nos dedicar a solucionar os problemas, em especial da
JOVEM ADVOCACIA. E isto só será possível com responsabilidade, profissionalização, com foco na
eficiência da gestão, investindo-se em tecnologia para aproximar, via online, a Seccional dos advogados,
incrementando a transparência, a inclusividade e a participação da advocacia nas decisões da OAB/SC,
como também, a propagação de conhecimento e a defesa das prerrogativas.
Em respeito a uma gestão eficiente, inovadora e inclusiva, vote Chapa 81 – ADVOCACIA UNIDA –, para
consolidar as conquistas, perpetuar e aprimorar os avanços e, assim, elevar ainda mais a advocacia de
Santa Catarina com propostas responsáveis, exequíveis e sinceras!

RESULTADO FINAL
Rafael Horn – 47,94%
Helio Brasil – 47,37%
Brancos – 2,21%
Nulos – 2,48%

