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INFORMATIVO Nº 01 de 19/09/2022 
 
 

A Comissão de Esportes da Ordem dos Advogados do Brasil 
Seccional de Santa Catarina, em vista ao pedido de dilucidação enviada pela 
equipe Liga da Justiça Futebol Clube, datado de 14/09/2022, solicitando 
esclarecimentos sobre a forma de análise sobre a condição de dependente de 
advogado(a), vêm através deste informativo aclarar cientificando todas as 
equipes participantes que: 

 
1) A condição de dependente de Advogado(a), acolhe filha, esposa e 
companheira. 

2) Para comprovação da qualidade de dependente de Advogado(a) como filha e 
esposa é necessário apresentar certidão de casamento e/ou nascimento 
comprovando o vínculo de parentesco. 

3) Para comprovação da qualidade de Companheira é necessário apresentar 
Escritura Pública de União Estável registrada em data pretérita a divulgação 
do edital. Caso o casal não possua Escritura Pública, será necessário a 
entrega de no mínimo 03 (três) documentos da seguinte lista:  

3.1) Declaração particular de União Estável com firma reconhecida ou assinada 
por duas testemunhas, em data pretérita a divulgação deste edital;  

3.2) Certidão de Nascimento de filho comum; 

3.3) Comprovante de endereço em nome de ambos no mesmo domicílio com 
data anterior a este edital; 

3.4) Comprovação de conta bancária conjunta com data anterior a este edital;  

3.5) Comprovação de que um dos companheiros é dependente do outro em 
plano de saúde, odontológico com data anterior a este edital;  

3.6) Comprovação de que um dos companheiros é dependente do outro em 
Declaração de Imposto de Renda pretérita;  

3.7) Contrato de aluguel, Escritura de compra e venda ou Contrato de 
Financiamento em nome de ambos os companheiros, com firma reconhecida em 
data anterior a este edital;  

3.8) Certidão de casamento religioso com data anterior a este edital. 
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4) Para comprovação da qualidade de Bacharel em Direito é imprescindível a 
apresentação de Certificado ou diploma de conclusão do curso de Direito. 

5) Para comprovação da qualidade de Estudante do curso de Direito é 
inescusável evidenciar através de atestado de matrícula em instituição de 
ensino superior de Santa Catarina, no semestre vigente emitido em até 30 
dias anteriores ao término do prazo de inscrição. 

6) Pertinente ainda destacar que juntamente com os documentos acima 
destacados os Dependentes, Bacharéis e Estudantes de Direito deverão 
obrigatoriamente residir em Santa Catarina e para comprovação deverão 
apresentar: Documento em nome próprio que confirme o endereço, e/ou 
Declaração de residência, conforme modelo anexo, com firma reconhecida em 
cartório ou assinatura com certificado digital.  

Prestada os devidos aclaramentos, nada mais havendo a 
consignar, publica-se o presente informativo, para os fins legais e informativos, 
que segue assinada. 

 
Florianópolis/SC, 19 de setembro de 2022. 
 
 
 
 

Cláudia da Silva Prudêncio 
Presidente da OAB/SC 

 
 
 
 

Janaina Guesser Prazeres 
Presidente da Comissão de Esportes OAB/SC 
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