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Rafael Horn é eleito presidente da
OAB/SC
29 Novembro 2018 15:28:00

Chapa 81 - Advocacia Unida recebeu 50,3% dos votos válidos

FOTO: RICARDO PEREIRA

O advogado Rafael Horn, da Chapa 81 - Advocacia Unida, venceu a disputa e é o presidente eleito da OAB/SC
para mandato de 2019 a 2021. A eleição ocorreu nesta quarta-feira (28/11/2018) e contou com a participação
de 24.305 advogadas e advogados em todo o Estado. A "Chapa 81 - Advocacia Unida", encabeçada por Rafael
Horn, recebeu 50,3% dos votos válidos, o que corresponde a 11.665 votos. A advocacia catarinense elegeu
ainda a advogada Claudia Prudêncio para a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados (CAASC). Na
nominata eleita para o Conselho Federal estão os advogados Fábio Jeremias (Criciúma), José Sérgio
Cristóvam (Florianópolis), Paulo Brincas (Florianópolis, atual presidente da OAB/SC), Sabine Müller (São José),
Sandra Krieger (Blumenau) e Tullo Cavallazzi (Florianópolis). Outros 87 profissionais, entre titulares e
suplentes, se elegeram para o Conselho Estadual (confira a lista completa). A posse dos eleitos está marcada
para 1º de janeiro.
A Chapa 81 - Advocacia Unida apresentou à advocacia catarinense uma nominata com 75% de renovação
nos nomes que disputam os cargos (Diretoria Estadual, Conselheiros Federais, Conselheiros Estaduais e
Diretoria da CAASC) e com um mínimo de 30% de mulheres dentre o total de candidatos e candidatas. Para o
advogado Rafael Horn, a vitória da Chapa 81 traduz a união da advocacia catarinense, que optou por um

projeto coletivo voltado a uma OAB ainda mais eficiente, inovadora e inclusiva. "Pretendemos uma maior
participação de toda a advocacia na instituição, incluindo mulheres e jovens, e aproximando todas as categorias
da advocacia. Trabalhamos com amor no coração, com respeito e alegria, em uma campanha propositiva e
limpa, baseada no debate de ideias e em propostas concretas e exequíveis, o que nos levou a esse resultado",
comemora Rafael Horn.
Ao longo de quase 40 dias de campanha, a Chapa 81 defendeu o debate propositivo sobre o futuro e
propostas para a OAB/SC, sempre com posicionamentos a favor de uma campanha limpa, sem ataques ou uso
de fake news. "O resultado desta eleição mostrou que é possível fazer política com respeito, com propostas,
com sonho. E essa eleição também é um marco para a advocacia catarinense, que está dizendo que a política
suja tem que ser enterrada para sempre na nossa instituição. Com todos os ataques, com todos os tipos de
agressões que sofremos, nos mantivemos sempre altivos, com o intuito de elevar e respeitar a nossa
advocacia, porque ela não merece esse tipo de política. A política que a advocacia catarinense quer é
propositiva", considera o presidente eleito da OAB/SC.
Em diversas ocasiões ao longo da campanha, a Chapa 81 lançou manifestos, material de divulgação e
posicionamentos contra ataques pessoais, produção de fake news e uso de sistemas como robôs para disparos
de conteúdos com informações inverídicas para a advocacia catarinense. "O nosso trabalho foi pura e
exclusivamente com propostas, com sorriso no rosto e com muito amor no coração", destacou a advogada
Claudia Prudêncio, eleita a nova presidente da Caixa de Assistência dos Advogados (CAASC).
Propostas
O Plano de Gestão da Chapa 81 - Advocacia Unida, publicado na íntegra no site www.advocaciaunida.com, traz
entre as propostas a instalação de câmeras de vídeo em todas as salas de audiência e sessões de julgamento
do Poder Judiciário, a fim de preservar as prerrogativas do advogado, que existem para assegurar a defesa dos
cidadãos; a implantação do Programa de Qualidade Total na gestão, instituindo metas e critérios de
desempenho para todos os setores e serviços da OAB/SC e CAASC; e a implantação de Compliance, para dar
continuidade e evoluir as Regras de Governança implementadas na atual gestão por Rafael Horn, como diretorTesoureiro, pelas quais a Seccional catarinense instituiu normas de responsabilidade fiscal, de sustentabilidade
financeira e de transição entre gestões, o que tornou possível o congelamento responsável da anuidade e a
redução das taxas e emolumentos pagos pela advocacia.

