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O advogado Erivelton de Mendonça Fileti venceu pela segunda vez consecutiva a eleição para a presidência da
subseção da OAB de Tubarão – que reúne quatro comarcas (Tubarão, Capivari de Baixo, Armazém e
Jaguaruna). Erivelton concorreu pela chapa 101.
Ele seguirá para seu segundo mandato – de três anos –, e afirma que continuará com os mesmos objetivos, de

promover a inclusão em toda a classe. “Advogados jovens, advogados experientes, advogadas, enfim, todos
somos uma só classe, que precisa ser unida para alcançarmos as nossas metas”, pontua. A chapa 101 venceu
com 350 votos, contra 249 votos da chapa opositora.
Para a OAB/SC, também venceu a chapa da situação. Rafael Horn foi eleito presidente pela chapa 81.
Tesoureiro da seccional, ele liderou a chapa 81, “Advocacia Unida”, que tem o apoio da atual gestão.
A chapa 81 teve 50,3% dos votos válidos, contra 49,7% da chapa 82, “A Ordem Agora é Mudar”, liderada por
Hélio Brasil. A diferença entre as duas chapas foi pequena, de 139 votos. No total, 24.299 advogados
compareceram às urnas.
Do total de votos, a chapa de Horn teve 47,99% deles, enquanto a chapa 82 teve 42%. Foram contabilizados,
ainda, 2,48% de votos nulos e 2,1% de brancos.
O futuro presidente da OAB/SC irá comandar 49 subseções da entidade. A votação começou às 9h e seguiu
até as 17h de ontem. “Temos um projeto coletivo vanguardista para a OAB/SC”, afirma Rafael Horn.
Um dos temas controversos da campanha dizia respeito à anuidade da categoria: a chapa de Rafael Horn
anunciou que irá manter a cobrança no patamar atual porque uma eventual redução não seria factível,
enquanto o grupo de Hélio Brasil se comprometia em reduzir a taxa em pelo menos 25%.

Sobre as eleições
As eleições tiveram 30,3 mil advogados aptos a votar. O processo de votação é parecido com o das eleições
gerais, e conta com as mesmas urnas utilizadas em outubro. Além das duas chapas principais, foram
registradas, neste ano, 67 chapas concorrentes nas 49 subseções da OAB/SC no Estado. Assim, em muitas
cidades houve chapa única. Foram 50 locais de votação, posicionados em todas as 49 subseções (sedes
municipais da OAB/SC) do Estado e em Florianópolis.

