
 
 

Ata de Reunião da Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – 1 

Subseção de Blumenau, realizada em 27/04/2022 – COMISSÃO DE 2 

PRERROGATIVAS, DEFESA e ASSISTÊNCIA  3 

 4 

Data, hora e local: No dia 27/04/2022, às 11:00 horas, na sede da Ordem 5 

dos Advogados do Brasil – Subseção de Blumenau, na Rua dos Advogados 6 

180 Água Verde, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. 7 

Quorum: Presentes os advogados Dra. Alanda Spigolon (coordenadora), e 8 

membros Drs Lilian Piotto, Dr. Simei Dantas, Dra. Nadyane. Convocação: No 9 

dia 20/04/2022, via whatsapp. Ordem do dia: 1) Análise dos casos 10 

atendidos até a presente data. 2) Análise dos casos pendentes. 3) 11 

Cronograma anual de reuniões. 4) Discussão sobre propostas para o plano 12 

de ação de 2022 da comissão. Deliberação: 1) Sobre os casos atendidos, 13 

temos o caso Dr. Leonardo Dantas, com acompanhamento da 14 

coordenadora e do membro Dr. Simei no dia 18/04/2022 junto à Delegacia 15 

de Policia para diligência sobre o caso levado ao conhecimento da Diretoria 16 

em reunião. Foi agendado para o dia 01/06/2022, audiência preliminar 17 

deste processo em que o advogado alega estar sendo ameaçado e vítima 18 

extorsão. Estamos acompanhando as investigações conforme previsão do 19 

art. 16 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Ainda, falamos 20 

sobre casos que não chegaram a ter formulário aberto no site, mas que 21 

fizeram contato via WhatsApp da coordenadora ou pelo DEFESAPP da 22 

seccional. 2) Sobre os casos pendentes, expusemos sobre o formulário do 23 

Dr. Douglas Cubas, que abriu reclamação contra a agência da CEF AGÊNCIA 24 

XV NOVEMBRO, sobre a demora na liberação de RPV´s e PRECATÓRIOS. 25 

Deliberamos sobre a possibilidade de agendamento com o gerente geral da 26 

CEF para uma conversa sobre o assunto. Pendente de análise pela 27 

DIRETORIA. Ainda, tratamos do outro caso do Dr. Leonardo Dantas, sobre 28 

sua reclamação em relação ao atendimento do servidor do SETERB que não 29 

permitiu que o advogado acompanhasse o depoimento da sua esposa e 30 

cliente, mesmo o advogado identificado com a identidade profissional em 31 

mãos. Deliberado, entendemos pelo envio de ofício junto ao SETERB 32 

questionando o ocorrido e abrindo oportunidade para que sejam prestados 33 

os devidos esclarecimentos. Pendente de análise pela DIRETORIA.  3) Sobre 34 

o cronograma anual de reuniões da comissão, foi deliberado o melhor dia e 35 

horário para todos. 4) Sobre debate do plano de ação da comissão, 36 

debatemos aqueles sugeridos na reunião, quais sejam: a) efetuar palestras 37 



 
 

e/ou apresentações na OAB no dia de entrega das carteirinhas para novos 38 

advogados. Apresentações em faculdades na aula de ETICA sobre 39 

prerrogativas, direitos e deveres dos advogados. Elaboração de cartilha 40 

sobre prerrogativas para ser disponibilizada tanto aos novos advogados, 41 

quando á disposição aos advogados já inscritos. B) Implantação do projeto 42 

de Lei Complementar Municipal em Pomerode, que trate de delito 43 

funcional a violação de direito ou prerrogativa de advogado, no exercício 44 

das suas funções, por funcionário público municipal, como foi aprovado em 45 

Blumenau em 2021. c) Sugestão de criação do canal de Instagram para 46 

COMISSÃO DE PRERROGATIVAS, com matérias publicadas sobre o tema e 47 

lives esclarecedoras dos seus membros com servidores e agentes públicos. 48 

d) Sugestão da criação de aplicativo para celular pela SECCIONAL para que 49 

advogados possam registrar ocorrências, registrar busca e apreensão, 50 

acompanhar ocorrências, registrar qual a autoridade violadora, o tipo de 51 

violação e outras ações.  Em pesquisa, verificamos a existência de um 52 

aplicativo chamado OAB PRERROGATIVAS MOBILE a nível federal, mas que 53 

não encontra-se em funcionamento. Também, um pela SECCIONAL do 54 

PARANÁ. A coordenadora ficou incumbida de verificar como está o 55 

andamento por lá, e ligar para o Dr Leonardo Pereima (CONSELHO 56 

PRERROGATIVAS) para apresentar a ideia. Por fim, pela Dra Lilian foi 57 

sugerida a participação dos procuradores da OAB na próxima reunião, para 58 

que possam elucidar de que forma atuam na defesa dos advogados e 59 

esclarecer como atuarmos na assistência dos advogados quando acionada 60 

a nossa comissão. A Dra Lilian fará contato com eles. Encerramento: Nada 61 

mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que 62 

após lida e aprovada, vai assinada. É cópia fiel e autêntica extraída à folha 63 

nº 01 do Livro 01 de Atas de Comissões da OAB Blumenau. Blumenau, 27 64 

de abril de 2022. 65 


