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O ano de 2021 foi bastante desafiador! 

Após enfrentarmos e nos adaptarmos a maior crise sanitária dos últimos tempos, quando pensávamos que as
coisas estavam melhorando, fomos surpreendidos, mais uma vez, por uma nova variante do vírus da Covid-19,
ainda mais contagiosa, que interrompeu os nossos planos.

Mas apesar das adversidades, nosso time continuou trabalhando e, com muito esforço, conquistamos muito e
fortalecemos ainda mais a advocacia criminal de Santa Catarina, que recebeu merecido destaque.

Em 2022, ano em que a AACRIMESC completa 40 anos de fundação, estaremos nos olhos de todo o Brasil durante o
tradicional Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal-EBAC que, pela primeira vez, será realizado em Santa
Catarina.

E tudo isso só foi possível graças a você, Associada e Associado, que confiou em nosso trabalho e permaneceu
conosco e a quem, em nome da Diretoria e do Conselho, agradeço a confiança depositada!

Que em 2022 possamos, todos juntos, continuar escrevendo mais uma página da história da nossa Associação! 
 

 
Deivid Willian dos Prazeres

Presidente 

Mensagem do Presidente



Fundada em 5 de agosto de 1982, na cidade de Florianópolis, a Associação dos Advogados Criminalistas do
Estado de Santa Catarina-AACRIMESC é uma instituição sem fins lucrativos que congrega em seu quadro
associativo centenas de advogados criminalistas espalhados por todo o território catarinense.

Dentre suas diversas atribuições estatutárias e regimentais encontra-se o fomento e a cultura jurídica das ciências
criminais, que se materializa com a promoção de seminários, debates, grupos de estudo e, principalmente, pela
realização de seus conceituados simpósios anuais, nos quais são proferidas palestras por renomados juristas de todo
Brasil.

Além de incentivar o estudo e o aperfeiçoamento, a AACRIMESC realiza um importante papel na defesa das
prerrogativas dos advogados criminalistas, atuando tanto de maneira individual quanto coletiva para garantir o
respeito que este combativo ramo da advocacia necessita.

Em razão de seu relevante papel social, a AACRIMESC teve sua utilidade pública reconhecida primeiramente no
âmbito estadual, com a promulgação da Lei Estadual de Santa Catarina n. 7628, de 14 de junho de 1989 e,
posteriormente, sua importância foi reconhecida pelo município de Florianópolis, onde se encontra sediada, por
intermédio da Lei Municipal de Florianópolis n. 3383, de 25 de maio de 1990.
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Parcerias Institucionais

Em solenidade realizada em Curitiba-PR no
dia 10/02/2021, foi celebrado termo de
cooperação institucional entre a ABRACRIM
e a AACRIMESC, com objetivo de garantir
aos Associados a inscrição gratuita na
Associação Nacional mediante pagamento
de uma única anuidade à Associação
Estadual, além de trazer, pela primeira na
história, o EBAC para Santa Catarina!

Em ato solene realizado em Florianópolis no
dia 01/10/2021, foi celebrado termo de
cooperação entre a AACRIMESC e a
Associação de Peritos Judiciais do Estado
de Santa Catarina–APJESC, com o objetivo
de promover o intercâmbio entre os
Advogados Criminalistas e os Peritos que a
elas se encontram vinculados.



Protagonismo Feminino
No dia 01/02/2021, em solenidade realizada no
Plenário da OAB/SC, ocorreu  a posse a nova Diretoria
e Conselho para o triênio 2021/2023 que, pela primeira
vez na história da Associação, possui composição
paritária em todos os cargos de gestão.

E, logo após a posse, em ato simbólico para enaltecer
a importância do debate das questões de gênero, os
homens ocupantes de cargos eletivos se licenciaram
e, durante todo o mês de março de 2021, a Associação
ṕassou a ser comandada pelas mulheres.

As Diretoras e Conselheiras realizaram diversos eventos
temáticos e instituíram, de maneira pioneira, o projeto
“Vozes Femininas”, com o objetivo coletar relatos das
advogadas criminalistas e dar visibilidade as
dificuldades enfrentadas por elas no exercício da
profissão (presídio, fórum, escritório etc).



Estadualização da Associação
Com cautela e atenta aos protocolos
sanitários, a AACRIMESC retomou o projeto de
regionalização interrompido na última gestão  
e, em solenidade realizada no dia 25/02/2021,
na Câmara de Dirigentes Lojistas, deu posse
aos Representantes Regionais do Vale do
Itajaí na cidade de Brusque, Dr. Rogério Ristow
e Dra. Kassia Tripadalli.

Após novo período de suspensão em razão
da nova variante do coronavírus, a
AACRIMESC, em sessão solene ocorrida no
dia 29/04/2021 na Associação das Câmaras
do Oeste de Santa Catarina-ACAMOSC, deu
posse aos Representantes Regionais do
Oeste na cidade de Chapecó, Dr. Marcos
Oliveira e Dr. Guilherme Cima.



No dia seguinte, ou seja, em 30/04/2022,

a Associação realizou evento no Hotel Le

Canard, ocasião em que deu posse aos

Representantes da Região Serrana na

cidade de Lages, Dr. Gabriel Antunes de

Oliveira e Dr. Regis Ricardo Schweitzer.

Ainda imbuído com o propósito de estadualizar a

entidade, a Associação, no dia 04/05/2021,

realizou reunião virtual de apresentação

institucional com advogados criminalistas do

Alto Vale, por sugestão do Associado Dr.

Rosandro Schaufler, de Rio do Sul. 



No dia 03/09/2021, dando continuidade ao projeto de estadualização, a AACRIMESC, em
solenidade realizada no Edifício Due Fratelli, empossou os representantes da Região Sul na
cidade de Criciúma, Dr. Bruno Cimolin e Dr. Guilherme Hanoff.

Compromissada com o projeto de estadualização da entidade e respeitando os protocolos
sanitários e as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a AACRIMESC concluiu o
ano de 2021 com a instalação formal de suas Regionais nas cidades de Brusque (Vale do
Itajaí), Chapecó (Oeste), Lages (Serrana) e Criciúma (Sul)



Participação Democrática
No intuito de ampliar a participação dos Associados nos assuntos institucionais e tornar a
AACRIMESC um espaço cada vez mais democrático e inclusivo, foram instituídas diversas
Comissões Temáticas, cujo acesso foi franqueado a qualquer interessado em dia com as
obrigações estatutárias e regimentais.

As Comissões do Acadêmico Criminalista, de Ações Solidárias, de Assuntos Prisionais, de
Defesa de Direito e Prerrogativas, de Direito Penal Econômico, de Direitos Humanos, do
Esporte, de Iniciação Científica, do Jovem Criminalista, de Acompanhamento de Legislação
Penal e do Tribunal do Júri fortaleceram a Associação e, com autonomia e independência,
promoveram diversos eventos e atividades durante 2021.



Assembleia Geral Virtual

No dia 31/03/2021, em razão da nova onda de Covid-19 provocada pela variante ômicron,

foi realizada a Assembleia Geral Ordinária, de maneira telepresencial (virtual), oportunidade

na qual ocorreu a prestação de contas da Associação e foram deliberados diversos temas

de relevância institucional, como o congelamento da anuidade pelo sexto ano consecutivo

e a interrupção das atividades presenciais.



Capacitação Profissional
Apesar das adversidades decorrentes da pandemia mundial da Covid-19, no intuito de
fomentar o aperfeiçoamento profissional dos Associados, durante o ano de 2021 a
AACRIMESC realizou diversos cursos de capacitação de maneira telepresencial (virtual),
com diversos juristas de renome de todo o Brasil, como Kenarik Boujikian (SP), Luis Carlos
Valois (AM) e Alexandre Wunderlich (RS).



Consulta Pública

Diante da complexidade e sensibilidade do tema, em iniciativa inédita, a AACRIMESC
promoveu pesquisa pública para coletar a opinião dos Associados a respeito da retomada
gradual de suas atividades presenciais e, com a concordância de 89% dos participantes, os
eventos presenciais foram retomados a partir de setembro de 2021, iniciando pelo
tradicional almoço mensal "Questão de Ordem", que, em sua reestréia, contou com a
participação de mais de 120 colegas.



Eventos presenciais

Após a aprovação pelo retorno gradual, os
almoços mensais voltaram a ocorrer na
Churrascaria Meu Cantinho, em São José,
tendo a AACRIMESC realizado diversas
atividades presenciais, como o Curso de
Português Jurídico ministrado pela Professora
Luciana Petri (BH), que também transmitido
virtualmente para os Associados, e o evento
do Mês do Outubro Rosa.



Ações Sociais

Além disso, no mês de maio, a
AACRIMESC, diante da proximidade do
inverno, que traz consigo diversos
problemas respiratórios que podem
agravar os problemas decorrente da
Covid-19, arrecadou roupas e cobertores
que foram doados para a Comunidade do
Brejaru, na cidade de Palhoça. 

Sensibilizada pelo momento difícil enfrentado
pelos menos afortunados durante a pandemia
da Covid-19, a AACRIMESC promoveu no mês
de abril a campanha “Questão de
Solidariedade”, que arrecadou  quase uma
tonelada de alimentos que foram distribuídos
às famílias carentes de Florianópolis
cadastradas na Pastoral da Criança.



Em celebração ao Dia das Crianças, a AACRIMESC
realizou no dia 12/10/2021 uma ação solidária com
a Comunidade do Brejaru, em Palhoça, onde
entregou 150 kits com doces (balas, pipoca, pirulito,
chocolate, etc) para alegria dos pequenos
moradores daquela região carente.



No dia 23/12, foi realizada a última ação social da
AACRIMESC de 2021, na Comunidade Indígena Itaty, no
Morro dos Cavalos.

Em clima natalino, foram servidos cachorro quente, suco,
picolé e doces para as famílias e entregue um kit de
presente para cada uma das crianças da aldeia!



Atuação Interinstitucional

Durante 2021 foram realizadas várias visitas institucionais e
expedidos diversos ofícios a diversos Órgão Públicos solicitando
esclarecimentos e melhorias não só para o labor dos advogados
criminalistas, mas para o próprio sistema de justiça criminal, a
exemplo do TRE/SC, onde a AACRIMESC requereu a alteração do
Regimento Interno da Corte para possibilitar sustentação oral de
agravos em habeas corpus denegados monocraticamente.

Além disso, a Associação interveio em diversos casos envolvendo
o exercício profissional de Associados e postulou a habilitação
para acompanhamento processual.



Benefícios e Convênios

Durante 2021, foram celebrados e renovados
mais de 30 convênios com diversos
estabelecimentos comerciais localizados
não só em Florianópolis, mas também nas
Regionais já instaladas da Associação
(Brusque, Canelinha, Rio do Sul, Criciúma,
Tubarão etc). 

As novas parcerias celebradas garantem
aos Associados em dia com as
contribuições estatutárias e regimentais
desconto em produtos e serviços de
educação, saúde, beleza e lazer. 




