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01.
EM DEFESA DA SEGURANÇA
JURÍDICA E DO PLENO
ACESSO À JUSTIÇA

7

No primeiro momento em que foram 

decretadas as medidas para o enfrenta-

mento do Coronavírus no Estado de 

Santa Catarina, a OAB/SC buscou 

garantir a continuidade da prestação 

jurisdicional e do exercício da advocacia.  

A segunda fase ficou marcada pelo 

retorno dos prazos dos processos 

virtuais e pelos desafios que 

acompanharam essa nova forma de 

atuar no judiciário: audiências 

telepresenciais, sustentação oral por 

videoconferência, acesso aos magistrados e servidores, entre outros. 

Em artigo escrito pelo presidente da OAB/SC, Rafael Horn, publicado 

no Jornal Notícias do Dia, na edição de 27 de maio, o dirigente destacou 

que é necessário inovar, mas sem retroceder em relação às 

prerrogativas da advocacia, ao devido processo legal e à segurança 

jurídica e sanitária de todos atores do processo.

Saiba os detalhes clicando aquiFA
SE
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https://www.instagram.com/p/CAsSaW7gWCt/?utm_source=ig_web_copy_link


Nesse sentido, a OAB/SC alertou que a inovação não pode gerar 

retrocessos e, inclusive, propôs a adoção de um protocolo nacional de 

segurança sanitária e de tecnologia da informação para a realização de 

atos virtuais, que estabeleça regras e orientações objetivas a serem 

observadas para sua realização e respeitem o devido processo legal, a 

segurança jurídica e as prerrogativas da advocacia. 

Na ausência de um regulamento nacional, a OAB/SC passou a articular 

cada obstáculo no Estado para garantir aos profissionais a forma mais 

segura possível para o desempenho de suas atividades. Confira:

JUSTIÇA ESTADUAL

CRIAÇÃO DA CENTRAL DE
ATENDIMENTO À ADVOCACIA

Após constante pleito da OAB/SC, a advocacia catarinense tem à 

disposição a Central de Atendimento Eletrônico, que já é reconhecida 

como eficiente pela classe e magistratura do TJSC. 

Além disso, através desse sistema, os profissionais podem realizar o 

agendamento de atendimento presencial – inclusive, para a retirada de 

processos físicos em carga e sua digitalização –, se comunicar com os 

servidores da comarca e encaminhar dúvidas e reclamações.

Na primeira semana de uso da ferramenta, já foram protocoladas 434 

postulações e 54 agendamentos de videoconferência. Em alguns 

casos, juiz e advogado estabeleceram contato por videoconferência 

menos de 24 horas após a solicitação.

Implantada no dia 15 de julho, o presidente da OAB/SC, Rafael Horn, 

busca a ampliação do projeto também para o segundo grau. O pleito já 

está sendo analisado pelo TJSC.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/pleito-oabsc-central-atendimento-eletronico-do-primeiro-grau-jurisdicao-e-reconhecida-como-eficiente/17992


DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS

A partir de 3 de agosto, a advocacia catarinense contará com a 

digitalização e virtualização dos processos físicos no âmbito do 

Judiciário Estadual. A medida assegurada na Resolução Conjunta 

19/2020,  atende reiterado pleito da OAB/SC, que também prevê o 

agendamento para retirada em carga e devolução dos referidos 

processos físicos. 

Saiba os detalhes clicando aqui

COM INTERLOCUÇÃO DA OAB/SC, TJSC JÁ 
LIBEROU MAIS DE 82 MIL ALVARÁS E SOMA 
CHEGA A QUASE UM BILHÃO DE REAIS 

Cumprindo o compromisso com a OAB/SC no início da pandemia, 

desde do 17 de março até o dia 28/07, o Poder Judiciário já liberou 

82.293 alvarás. 

A força-tarefa foi realizada após pleito da Ordem catarinense, com a 

finalidade de reduzir os impactos provocados pela pandemia do novo 

Coronavírus. O montante representa uma injeção de R$ 

945.149.672,92 na economia catarinense.

Saiba os detalhes clicando aqui

EVITAR QUE ADVOCACIA TENHA DE IR ATRÁS 
DE INFORMAÇÕES SOBRE AS PARTES QUANDO 
DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS OFICIAIS

Outra vitória importante foi a revisão do entendimento do TJSC para 

evitar que a advocacia tenha de ir atrás de informações sobre as 

partes, quando disponíveis nos bancos de dados digitais oficiais. Com 

a nova recomendação, que consta na Circular 151/2020, emitida pela

Corregedoria-Geral de Justiça do TJSC, os advogados catarinenses 
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-garante-carga-autos-digitalizacao-e-virtualizacao-dos-processos-fisicos-na-justica-estadual-pa/17972
https://www.oab-sc.org.br/noticias/interlocucao-oabsc-tjsc-ja-liberou--mais-82-mil-alvaras-e-soma-chega-quase-bilhao-reais/18015


serão o último recurso da magistratura para a busca de informação 

sobre as partes nos processos judiciais.

Saiba os detalhes clicando aqui

 

CUMPRIMENTO DOS MANDADOS JUDICIAIS 
REPRESADOS E REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS 
DE INSTRUÇÃO MISTAS

Em reiteradas reuniões com o TJSC, o presidente da OAB/SC, Rafael 

Horn, reafirmou a importância de acolhimento de dois pleitos da 

advocacia para este período de pandemia do Coronavírus: soluções 

para amenizar o problema de represamento do cumprimento dos 

mandados judiciais e a retomada gradual do atendimento presencial, 

para inclusive, viabilizar a realização das audiências de instrução mistas.

Horn destaca que, apesar de haver recente normativa do TJSC 

prevendo o cumprimento dos mandados judiciais por meio de 

aplicativos como o WhatsApp, alguns casos, como os de reintegração 

de posse ou busca e apreensão, ainda necessitam da presença física 

dos oficiais de justiça. Já em relação às audiências de instrução mistas, 

previstas na Resolução 322 do CNJ, o dirigente sugeriu um 

projeto-piloto, a ser implementado regionalmente, iniciando em 

comarcas menos afetadas pela pandemia.

Saiba os detalhes clicando aqui

 

PLEITOS DA ADVOCACIA ATENDIDOS NO 
PROJETO DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO 
INTERNO DO TJSC

Os pleitos da OAB/SC em favor da advocacia catarinense foram 

incorporados ao projeto que alterou o Regimento Interno do Poder 

Judiciário Estadual – que busca adequação à nova realidade de

 julgamentos virtuais e por videoconferência telepresencial. A OAB/SC 

garantiu medidas como: ampliação do prazo para requerer sustentação 
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-obtem-revisao-do-entendimento-tjsc-e-evita-que-advocacia-tenha-ir-atras-informacoes-sobre-as-p/17877
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-reforca-ao-tjsc-pedido-solucao-para-cumprimento-dos-mandados-judiciais-represados-e-realizacao/17980


oral por videoconferência; a gravação da sessão de julgamento 

disponível até 15 dias úteis após a publicação do acórdão; a 

possibilidade de o advogado comunicar o relator até o apregoamento 

do julgamento sobre problemas na conexão à rede, obtendo adiamento 

para a próxima sessão.

Saiba os detalhes clicando aqui

FACULTATIVIDADE DAS AUDIÊNCIAS DE 
INSTRUÇÃO VIRTUAIS 

Atendendo reivindicação da OAB/SC, Justiça estadual manteve a  

facultatividade das audiências de instrução virtuais.

Saiba os detalhes clicando aqui

OBJEÇÕES PARA SUSTENTAÇÃO ORAL

A OAB/SC também garantiu na Justiça Estadual que a mera oposição do 

advogado impede o julgamento virtual, devendo ocorrer na forma 

telepresencial ou presencial.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-tem-pleitos-advocacia-atendidos-no-projeto-alteracao-do-regimento-interno-tjsc/17911
https://www.oab-sc.org.br/noticias/atendendo-reivindicacao-oabsc-justica-estadual-mantem-facultatividade-das-audiencias-instrucao-virtu/17813
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-informa-advocacia-sobre-possibilidade-pedidos-objecao-aos-julgamentos-presenciais-/17673


JUSTIÇA TRABALHISTA
Os principais desafios da Seccional na Corte Trabalhista foram garantir 

que os profissionais atuantes na área tivessem pleno acesso aos

magistrados e servidores, as sustentações orais telepresenciais, bem 

como fosse garantida a segurança jurídica nas audiências de instrução. 

AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO VIRTUAIS

A OAB/SC discorda da realização de audiências de instrução virtuais de 

forma compulsória no âmbito da Justiça do Trabalho. Além disso, em 

reiteradas oportunidades, a OAB/SC requereu a adoção de um proto-

colo de atendimento à advocacia durante o regime de teletrabalho. 

Assim, a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho emitiu uma 

orientação, atendendo parcialmente ao pleito da Seccional no sentido 

de os magistrados trabalhistas acolherem os pedidos de adiamento de 

instruções virtuais quando houver pedido de ambas as partes. 

Saiba os detalhes clicando aqui

PROTOCOLO PARA ATENDIMENTO
VIRTUAL DA ADVOCACIA 

Em resposta ao pleito da OAB/SC para a criação de um protocolo virtual 

de atendimento aos advogados, a Corregedoria-Geral do Tribunal 

destaca não haver obstáculo para o atendimento à advocacia por 

videoconferência, sendo que os profissionais devem contatar os juízes 

neste link (portal.trt12.jus.br/varasdotrabalho) disponibilizado pelo 

Tribunal, contendo informações como nome do juiz titular; e-mail; 

telefone fixo e celular. ui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/corregedoria-do-trt12-atende-parcialmente-pleito-oabsc-e-recomenda-magistratura-trabalhista-acolher-/17829
https://portal.trt12.jus.br/varasdotrabalho


JUSTIÇA FEDERAL

SUSTENTAÇÃO ORAL EM TEMPO REAL 

A realização da sustentação oral telepresencial em tempo real foi uma 

das principais vitórias da OAB/SC no âmbito da Justiça Federal.

Após ampla articulação das Seccionais catarinense, paranaense e 

gaúcha, o TRF4 reformulou a normativa e garantiu a realização de 

sustentação oral telepresencial em tempo real durante a votação e 

discussão do colegiado nas sessões de julgamento.

Saiba os detalhes clicando aqui

REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS MISTAS 

A OAB/SC, em conjunto com a OAB/RS e OAB/PR, oficiou à Presidência 

do TRF4, à Direção do Foro da Justiça Federal e à Corregedoria-Geral do 

TRF4, requerendo a retomada gradual das atividades presenciais a fim 

de permitir a realização das audiências mistas.

As Seccionais também solicitaram que seja expedida recomendação aos 

juízes federais no sentido de que, sempre que houver oposição do 

advogado quanto à realização de audiências de instrução por meio 

exclusivamente virtual, tais atos devem ser realizados por meio 

semipresencial ou presencial, conforme art. 3º, §2º c.c. art. 6º, § 3º da 

Resolução 314/20 do CNJ.

Saiba os detalhes clicando aqui

SISTEMA DE ATENDIMENTO VIRTUAL À 
ADVOCACIA NO ÂMBITO DA JF

Após intensa articulação da OAB/SC, o pleito para a implantação de um 

protocolo para o atendimento virtual da advocacia pelos magistrados e 

servidores de primeiro e segundo graus já teve um retorno positivo.

Conforme Recomendação emitida pela Corregedoria do TRF4, as
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/trf4-atende-pleito-oabsc-e-advocacia-podera-fazer-sustentacao-em-tempo-real-nas-sessoes-virtuais/17726
https://www.oab-sc.org.br/noticias/atendendo-pleito-oabsc-trf4-cria-protocolo-atendimento-virtual-advocacia-e-seccionais-regiao-sul-cob/17923


unidades administrativas e judiciárias devem receber os pedidos de 

agendamento realizados pelos advogados, por telefone ou e-mail, 

devendo ser respondida a solicitação em, no máximo, 24h, informando 

o dia, horário e o meio tecnológico a ser utilizado na ocasião, 

preferencialmente por meio de aplicativo de webconferência ou 

videoconferência. Excepcionalmente, o prazo de 24h poderá ser 

excedido, devendo ser posteriormente justificado à Corregedoria.

Saiba os detalhes clicando aqui

MANUTENÇÃO DO EPROC 

Outro importante feito da Seccional foi atuar, novamente, em prol do 

sistema eproc garantindo a manutenção dos investimentos no sistema, 

conforme decisão do Conselho da Justiça Federal.

Saiba os detalhes clicando aqui

INCLUSÃO DA OPÇÃO DE PAGAMENTO DE 
PRECATÓRIOS E RPVS VIA EPROC

Após atuação da OAB/SC, os profissionais que atuam na Justiça Federal 

também tiveram um importante avanço: a inclusão da opção de 

pagamento de Precatórios e RPVs via eproc. Nesse espaço, os 

profissionais consultam as contas do processo e indicam qual, e para 

qual, conta pretendem passar a quantia em dinheiro.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/atendendo-pleito-oabsc-trf4-cria-protocolo-atendimento-virtual-advocacia-e-seccionais-regiao-sul-cob/17923
https://www.oab-sc.org.br/noticias/vitoria-cidadania-investimentos-no-sistema-eproc-sao-autorizados-pelo-cjf/17705
https://www.oab-sc.org.br/noticias/trf4-acolhe-sugestao-advocacia-e-inclui-opcao-pagamento-precatorios-rpvs-no-eproc/17795


02.
RETORNO GRADUAL DAS
ATIVIDADES PRESENCIAIS
NOS FÓRUNS

15

TJSC

O TJSC fixou o dia 31 de agosto para a retomada das atividades presen-

ciais. No entanto, no dia 10 de agosto haverá uma reanálise do cenário 

estadual em relação aos efeitos da pandemia causada pelo Coro-

navírus (Covid-19). Assim, serão avaliadas as condições em cada mac-

rorregião do Estado, como a taxa de ocupação de leitos hospitalares e 

o índice de vulnerabilidade social de cada município, para efeito de de-

cidir sobre a retomada do ato.

Saiba os detalhes clicando aqui

TRF4

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) publicou a Resolução 

nº 37/2020, que estende até 31 de agosto os regimes de plantão ex-

traordinário e de teletrabalho integral compulsório na Justiça Federal 

de primeiro e segundo graus nos três estados do Sul.  

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-garante-carga-autos-digitalizacao-e-virtualizacao-dos-processos-fisicos-na-justica-estadual-pa/17972
https://www.oab-sc.org.br/noticias/trf4-prorroga-regime-teletrabalho-ate-31-agosto-na-4a-regiao/17995


TRT12

A OAB/SC propôs ao CFOAB e, este, obteve junto ao Conselho Superior 

da Justiça do Trabalho, uma normativa dando autonomia aos Tribunais 

Regionais do Trabalho para o planejamento da retomada das ativi-

dades presenciais. Com essa autonomia, a OAB/SC cobra o retorno 

gradual dos atos presenciais na Justiça do Trabalho, como o cumpri-

mento de mandados judiciais represados e a realização das audiências 

virtuais mistas previstas na Resolução 322 do CNJ.  

Saiba os detalhes clicando aqui
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03.
SOS PARA A
ADVOCACIA NA
PANDEMIA

A OAB/SC estruturou internamente cinco canais para facilitar, orientar 

e socorrer a advocacia catarinense em relação a possíveis dificuldades 

que os advogados e advogadas possam enfrentar no exercício 

profissional durante a pandemia do Coronavírus. Confira:

 
CENTRAL DE
INCLUSÃO DIGITAL
Em caso de problemas com o acesso ao processo eletrônico ou 

dúvidas sobre a operacionalização das audiências virtuais, o advogado 

pode contar com a Central de Inclusão Digital pelos telefones

     (48) 3239-3660 e      (48) 99191-7618.

https://www.oab-sc.org.br/noticias/proposicao-oabsc-acolhida-e-trts-terao-autonomia-para-decidir-sobre-retomada-das-atividades-presenci/17944


CENTRAL DE ALVARÁ E DE
APOIO À ADVOCACIA DATIVA

Em três meses de atuação, a Central de Alvará e de Apoio à Advocacia 

Dativa realizou mais de 500 atendimentos.  

Na Central de Alvará e de Apoio à Advocacia Dativa, o advogado pode 

enviar eletronicamente toda a documentação e as informações 

necessárias para agilizar e facilitar a liberação do alvará ou a emissão 

da ordem de pagamento dos honorários no Judiciário catarinense e 

nas instituições financeiras.

Para acionar a Central clicando aqui

CENTRAL DE APOIO À
ADVOCACIA TRABALHISTA

A OAB/SC criou a Central de Apoio à Advocacia Trabalhista para auxiliar 

a advocacia a reformar as decisões de indeferimento de adiamento 

das audiências de instrução virtuais no âmbito da Justiça do Trabalho.

Saiba os detalhes clicando aqui

O Comitê Interinstitucional de Suporte à Advocacia Trabalhista na 

Pandemia Covid-19, que conta com representantes da ACAT, IASC, 

além das Comissões de Direito do Trabalho, Direito Sindical, e de 

Defesa das Prerrogativas da Seccional, é o responsável pela gestão dos 

casos e orientação aos profissionais sobre como proceder junto à 

Justiça do Trabalho. 

A Central de Apoio à Advocacia Trabalhista atua em defesa da 

segurança jurídica, além das garantias das prerrogativas profissionais. 

Nesse canal, ficam concentradas as informações referentes aos 

problemas encontrados por advogados, partes e testemunhas em 

audiências virtuais na Justiça do Trabalho. O advogado deve preencher 

os campos com dados sobre o pedido de adiamento da audiência de 

instrução virtual e o despacho judicial que o indeferiu. 

Com apenas 72h de funcionamento, já obteve êxito, revertendo 

indeferimentos para o adiamento das audiências de instrução virtuais 

no âmbito do TRT12.

Saiba os detalhes clicando aqui

Além disso, com a instrução da Central, vários advogados garantiram 

em mandado de segurança − mesmo com apenas uma das partes 

pedindo o adiamento da audiência de instrução virtual sob a alegação 

de não ter condições técnicas para a oitiva − liminar para suspender os 

efeitos de qualquer sanção à parte ou à testemunha em caso de não 

comparecimento na audiência virtual.

Saiba os detalhes clicando aqui

Clique aqui e veja uma das decisões

Segundo uma das decisões, o magistrado destacou: “ainda temos, pelo 

menos no Estado de Santa Catarina, bastante dificuldade em conseguir 

uma qualidade constante e suficiente no acesso à rede mundial, 

principalmente para permitir uma videoconferência, evento que exige 

uma considerável largura de banda de internet”. 

Saiba os detalhes clicando aqui

Em menos de dois meses de atuação, o Comitê Interinstitucional de Suporte 

à Advocacia Trabalhista na Pandemia Covid-19 já realizou 122 atendimentos. 
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FALAJUS

A OAB/SC disponibilizou os contatos do Sistema de Justiça em Santa 

Catarina para a advocacia e em caso de dificuldade para falar com 

magistrado ou servidor, o advogado aciona a Seccional para intervir e 

garantir o pleno acesso à Justiça. Confira: 

oab-sc.org.br/login-advogado-alvara

DEFESAPP

Já o Defesapp funciona em regime de plantão 24h e deve ser 

consultado pela advocacia em qualquer situação de violação de suas 

prerrogativas no exercício de suas atividades. 

Saiba os detalhes clicando aqui

O contato do Defesapp é      (48) 99989-5222.

AUDIÊNCIA SIMULADA 

Em mais uma ação de inovadora, a OAB/SC preparou uma sala virtual 

de audiências para que todos os advogados catarinenses possam 

testar seus equipamentos para o acesso aos sistemas em que são 

realizadas as audiências virtuais no Poder Judiciário (TRT12, TRF4 e 

Cisco WebEx - plataforma utilizada por vários tribunais). 

Para fazer o teste, basta enviar um e-mail, com 48h úteis de 

antecedência, para ouvidor@oab-sc.org.br ou contatar o telefone (48) 

3239-3539 para marcar uma “audiência” e tudo será testado: som, 

imagem, conexão, entre outros.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/login-advogado-alvara
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-cria-central-apoio-advocacia-trabalhista-para-auxiliar-classe-nos-indeferimentos-dos-pedidos-a/17762


CENTRAL DE ALVARÁ E DE
APOIO À ADVOCACIA DATIVA

Em três meses de atuação, a Central de Alvará e de Apoio à Advocacia 

Dativa realizou mais de 500 atendimentos.  

Na Central de Alvará e de Apoio à Advocacia Dativa, o advogado pode 

enviar eletronicamente toda a documentação e as informações 

necessárias para agilizar e facilitar a liberação do alvará ou a emissão 

da ordem de pagamento dos honorários no Judiciário catarinense e 

nas instituições financeiras.

Para acionar a Central clicando aqui

CENTRAL DE APOIO À
ADVOCACIA TRABALHISTA

A OAB/SC criou a Central de Apoio à Advocacia Trabalhista para auxiliar 

a advocacia a reformar as decisões de indeferimento de adiamento 

das audiências de instrução virtuais no âmbito da Justiça do Trabalho.

Saiba os detalhes clicando aqui

O Comitê Interinstitucional de Suporte à Advocacia Trabalhista na 

Pandemia Covid-19, que conta com representantes da ACAT, IASC, 

além das Comissões de Direito do Trabalho, Direito Sindical, e de 

Defesa das Prerrogativas da Seccional, é o responsável pela gestão dos 

casos e orientação aos profissionais sobre como proceder junto à 

Justiça do Trabalho. 

A Central de Apoio à Advocacia Trabalhista atua em defesa da 

segurança jurídica, além das garantias das prerrogativas profissionais. 

Nesse canal, ficam concentradas as informações referentes aos 

problemas encontrados por advogados, partes e testemunhas em 

audiências virtuais na Justiça do Trabalho. O advogado deve preencher 

os campos com dados sobre o pedido de adiamento da audiência de 

instrução virtual e o despacho judicial que o indeferiu. 

Com apenas 72h de funcionamento, já obteve êxito, revertendo 

indeferimentos para o adiamento das audiências de instrução virtuais 

no âmbito do TRT12.

Saiba os detalhes clicando aqui

Além disso, com a instrução da Central, vários advogados garantiram 

em mandado de segurança − mesmo com apenas uma das partes 

pedindo o adiamento da audiência de instrução virtual sob a alegação 

de não ter condições técnicas para a oitiva − liminar para suspender os 

efeitos de qualquer sanção à parte ou à testemunha em caso de não 

comparecimento na audiência virtual.

Saiba os detalhes clicando aqui

Clique aqui e veja uma das decisões

Segundo uma das decisões, o magistrado destacou: “ainda temos, pelo 

menos no Estado de Santa Catarina, bastante dificuldade em conseguir 

uma qualidade constante e suficiente no acesso à rede mundial, 

principalmente para permitir uma videoconferência, evento que exige 

uma considerável largura de banda de internet”. 

Saiba os detalhes clicando aqui

Em menos de dois meses de atuação, o Comitê Interinstitucional de Suporte 

à Advocacia Trabalhista na Pandemia Covid-19 já realizou 122 atendimentos. 
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FALAJUS

A OAB/SC disponibilizou os contatos do Sistema de Justiça em Santa 

Catarina para a advocacia e em caso de dificuldade para falar com 

magistrado ou servidor, o advogado aciona a Seccional para intervir e 

garantir o pleno acesso à Justiça. Confira: 

oab-sc.org.br/login-advogado-alvara

DEFESAPP

Já o Defesapp funciona em regime de plantão 24h e deve ser 

consultado pela advocacia em qualquer situação de violação de suas 

prerrogativas no exercício de suas atividades. 

Saiba os detalhes clicando aqui

O contato do Defesapp é      (48) 99989-5222.

AUDIÊNCIA SIMULADA 

Em mais uma ação de inovadora, a OAB/SC preparou uma sala virtual 

de audiências para que todos os advogados catarinenses possam 

testar seus equipamentos para o acesso aos sistemas em que são 

realizadas as audiências virtuais no Poder Judiciário (TRT12, TRF4 e 

Cisco WebEx - plataforma utilizada por vários tribunais). 

Para fazer o teste, basta enviar um e-mail, com 48h úteis de 

antecedência, para ouvidor@oab-sc.org.br ou contatar o telefone (48) 

3239-3539 para marcar uma “audiência” e tudo será testado: som, 

imagem, conexão, entre outros.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/em-apenas-72-horas-funcionamento-central-apoio-advocacia-trabalhista-ja-possui-exito-atuacao/17773
https://www.oab-sc.org.br/arquivo/update/331_58_5eeb8dd9b298e.pdf
https://www.oab-sc.org.br/noticias/interlocucao-oabsc-advogado-criciuma-consegue-reverter-decisao-e-garante-prorrogacao-audiencia-instr/17963
https://www.oab-sc.org.br/noticias/corregedoria-do-trt12-atende-parcialmente-pleito-oabsc-e-recomenda-magistratura-trabalhista-acolher-/17829


CENTRAL DE ALVARÁ E DE
APOIO À ADVOCACIA DATIVA

Em três meses de atuação, a Central de Alvará e de Apoio à Advocacia 

Dativa realizou mais de 500 atendimentos.  

Na Central de Alvará e de Apoio à Advocacia Dativa, o advogado pode 

enviar eletronicamente toda a documentação e as informações 

necessárias para agilizar e facilitar a liberação do alvará ou a emissão 

da ordem de pagamento dos honorários no Judiciário catarinense e 

nas instituições financeiras.

Para acionar a Central clicando aqui

CENTRAL DE APOIO À
ADVOCACIA TRABALHISTA

A OAB/SC criou a Central de Apoio à Advocacia Trabalhista para auxiliar 

a advocacia a reformar as decisões de indeferimento de adiamento 

das audiências de instrução virtuais no âmbito da Justiça do Trabalho.

Saiba os detalhes clicando aqui

O Comitê Interinstitucional de Suporte à Advocacia Trabalhista na 

Pandemia Covid-19, que conta com representantes da ACAT, IASC, 

além das Comissões de Direito do Trabalho, Direito Sindical, e de 

Defesa das Prerrogativas da Seccional, é o responsável pela gestão dos 

casos e orientação aos profissionais sobre como proceder junto à 

Justiça do Trabalho. 

A Central de Apoio à Advocacia Trabalhista atua em defesa da 

segurança jurídica, além das garantias das prerrogativas profissionais. 

Nesse canal, ficam concentradas as informações referentes aos 

problemas encontrados por advogados, partes e testemunhas em 

audiências virtuais na Justiça do Trabalho. O advogado deve preencher 

os campos com dados sobre o pedido de adiamento da audiência de 

instrução virtual e o despacho judicial que o indeferiu. 

Com apenas 72h de funcionamento, já obteve êxito, revertendo 

indeferimentos para o adiamento das audiências de instrução virtuais 

no âmbito do TRT12.

Saiba os detalhes clicando aqui

Além disso, com a instrução da Central, vários advogados garantiram 

em mandado de segurança − mesmo com apenas uma das partes 

pedindo o adiamento da audiência de instrução virtual sob a alegação 

de não ter condições técnicas para a oitiva − liminar para suspender os 

efeitos de qualquer sanção à parte ou à testemunha em caso de não 

comparecimento na audiência virtual.

Saiba os detalhes clicando aqui

Clique aqui e veja uma das decisões

Segundo uma das decisões, o magistrado destacou: “ainda temos, pelo 

menos no Estado de Santa Catarina, bastante dificuldade em conseguir 

uma qualidade constante e suficiente no acesso à rede mundial, 

principalmente para permitir uma videoconferência, evento que exige 

uma considerável largura de banda de internet”. 

Saiba os detalhes clicando aqui

Em menos de dois meses de atuação, o Comitê Interinstitucional de Suporte 

à Advocacia Trabalhista na Pandemia Covid-19 já realizou 122 atendimentos. 

FALAJUS

A OAB/SC disponibilizou os contatos do Sistema de Justiça em Santa 

Catarina para a advocacia e em caso de dificuldade para falar com 

magistrado ou servidor, o advogado aciona a Seccional para intervir e 

garantir o pleno acesso à Justiça. Confira: 

oab-sc.org.br/login-advogado-alvara

DEFESAPP

Já o Defesapp funciona em regime de plantão 24h e deve ser 

consultado pela advocacia em qualquer situação de violação de suas 

prerrogativas no exercício de suas atividades. 

Saiba os detalhes clicando aqui

O contato do Defesapp é      (48) 99989-5222.

AUDIÊNCIA SIMULADA 

Em mais uma ação de inovadora, a OAB/SC preparou uma sala virtual 

de audiências para que todos os advogados catarinenses possam 

testar seus equipamentos para o acesso aos sistemas em que são 

realizadas as audiências virtuais no Poder Judiciário (TRT12, TRF4 e 

Cisco WebEx - plataforma utilizada por vários tribunais). 

Para fazer o teste, basta enviar um e-mail, com 48h úteis de 

antecedência, para ouvidor@oab-sc.org.br ou contatar o telefone (48) 

3239-3539 para marcar uma “audiência” e tudo será testado: som, 

imagem, conexão, entre outros.

Saiba os detalhes clicando aqui
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falaJus
Para garantir o pleno
acesso da advocacia
ao Sistema de Justiça

https://www.oab-sc.org.br/login-advogado-alvara
oab-sc.org.br/comissoes-apresentacao-50
https://www.oab-sc.org.br/noticias/audiencia-simulada-oabsc-cria-sala-virtual-para-advocacia-testar-equipamentos/17961
mailto:ouvidor@oab-sc.org.br?


04.
ADVOCACIA DATIVA E O
ACESSO À JUSTIÇA PARA
A POPULAÇÃO CARENTE
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A OAB/SC cobra uma solução urgente para os cidadãos hipossuficien-

tes que não possuem acesso à Justiça, ainda mais em tempos de 

pandemia. A Seccional defende a necessidade de aperfeiçoar e ampliar 

o funcionamento da advocacia dativa, viabilizando a designação de 

advogados dativos para os cidadãos hipossuficientes que precisem 

ajuizar demandas perante o Poder Judiciário.

Saiba os detalhes clicando aqui 
 

Em agenda com o governador, a OAB/SC já sinalizou a necessidade de 

designação de advogados dativos para os cidadãos que precisem 

ajuizar demandas perante o Poder Judiciário, que necessitem de

https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-cobrara-solucao-urgente-para-garantir-acesso-justica-populacao-carente/17888
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atuação consultiva, ou para fins de mediação judicial, e que não 

tenham recursos financeiros para tanto, sobretudo, com urgência, 

onde não exista a estrutura da Defensoria Pública do Estado. 

Saiba os detalhes clicando aqui

A OAB/SC também busca a readequação dos limites de valores das 

causas e matérias para atuação da Defensoria Pública, presentes na 

Resolução nº 15/2014 da Defensoria Pública de Santa Catarina.

Atualmente a Defensoria Pública limita sua atuação em favor de enti-

dades familiares com remuneração inferior a 03 salários mínimos e 

patrimônio de até 150 salários mínimos. Porém, não há limite de 

matéria, o que permite atuação da Defensoria Pública em processos 

que deveriam ser de atribuição da advocacia privada. 

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/em-agenda-governador-do-estado-oabsc-entrega-relatorio-sobre-compra-respiradores-propoe-mecanismos-p/17796
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-cobrara-solucao-urgente-para-garantir-acesso-justica-populacao-carente/17888


EM DEFESA DA
ADVOCACIA E SUAS
PRERROGATIVAS 
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OAB/SC QUER APROVAR PL PARA 
SUSPENDER OS PRAZOS PROCES-
SUAIS QUANDO O ADVOGADO 
CONSTITUÍDO ADOECER
Em mais uma ação para proteger as prerrogativas da advocacia, a OAB/SC 

propôs a edição do Projeto de Lei 5962/19, visando suspender os prazos 

processuais quando o advogado constituído adoecer.

A Seccional busca a suspensão de prazos processuais enquanto durar a 

enfermidade; que os efeitos sejam estendidos também ao Código de 

Processo Penal, para abranger também os advogados que atuam na seara 

criminal; e que a aplicação seja automática, quando se aplicar a casos de 

único advogado constituído nos autos.

Saiba os detalhes clicando aqui 

 

05.

https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-quer-aprovar-pl-para-suspender-os-prazos-processuais-quando-advogado-constituido-adoecer/17948


OAB/SC GARANTE SUSPENSÃO
DE PRAZOS PROCESSUAIS À 
ADVOGADA QUE ESTAVA EM COMA 
E SE RECUPERA DA COVID-19

A OAB/SC garantiu junto ao TJSC a suspensão dos prazos processuais à 

advogada Luana Vieira, de Tubarão, enquanto essa se encontrou 

hospitalizada, vitimada pela Covid-19.

Saiba os detalhes clicando aqui

JUIZ NÃO PODE IMPEDIR A 
ADVOCACIA DE RECEBER ALVARÁ 
EM NOME DO SEU CLIENTE

A OAB/SC foi ao CNJ para garantir o respeito aos poderes procuratórios 

outorgados e às prerrogativas da advocacia que atua na 1ª Vara de Biguaçu.

Ao postular no CNJ a defesa de tal prerrogativa da advocacia, a OAB/SC 

alegou a violação do artigo 105 do Código de Processo Civil, uma vez que, no 

seu entender, os poderes para receber e dar quitação são suficientes para 

que o advogado receba valores em nome de seu cliente.

Saiba os detalhes clicando aqui

CONTRARIEDADE ÀS SESSÕES TELE-
PRESENCIAIS DO TRIBUNAL DO JÚRI

A OAB/SC manifestou contrariedade à proposta do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) – retirada de pauta após interlocução do CFOAB – que autoriza 

os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais a realizarem 

sessões do Tribunal do Júri por videoconferência, em razão das eventuais 

restrições geradas pela pandemia da Covid-19.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-garante-suspensao-prazos-processuais-advogada-que-estava-em-coma-e-se-recupera-covid-19/17922
https://www.oab-sc.org.br/noticias/prerrogativas-oabsc-garante-no-cnj-que-juiz-nao-impedir-advocacia-receber-alvara-em-nome-do-seu-clie/17981
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-e-contraria-realizacao-sessoes-julgamento-telepresenciais-do-tribunal-juri/17897


PARLATÓRIO VIRTUAL

No âmbito da advocacia criminal, a OAB/SC também requereu a 

implantação de um ‘Parlatório Virtual’ buscando o aprimoramento dos 

atendimentos e serviços no sistema prisional estadual.

Saiba os detalhes clicando aqui

06.
OAB/SC EM
AÇÃO - CICLONE

OAB/SC ATUA E GARANTE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZOS 
JUNTO A TODOS OS TRIBUNAIS 
COM JURISDIÇÃO EM SANTA 
CATARINA
Em razão dos transtornos ocasionados pelas fortes rajadas de vento 

que atingiram praticamente todas as regiões de Santa Catarina no dia 

30 de junho, a OAB/SC requereu a suspensão de todos os prazos, bem 

como a suspensão dos atos virtuais (audiências e sessões de 

julgamento) no TJSC, TRT12, TRF4, TRE/SC, bem como nos Tribunais 

Superiores (STF, STJ, TST e TSE).

Em menos de 24h, a OAB/SC foi atendida e garantiu a prorrogação dos 
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-requer-implantacao-do-lsquoparlatorio-virtualrsquo-no-sistema-prisional-catarinense/17720


prazos em todo o território catarinense nas Justiças Estadual, Federal, 

Eleitoral e Trabalhista, para alívio de milhares de advogados e advogadas 

afetados pelo ciclone que deixou mais da metade do Estado sem energia 

elétrica, internet e, em tempos de pandemia, sem acesso ao Judiciário.

Saiba os detalhes clicando aqui

A Seccional também disponibilizou um modelo de minuta, bem como 

o Defesapp para intervir em defesa dos advogados que tivessem 

qualquer dificuldade para garantir a prorrogação de audiências. 

Saiba os detalhes clicando aqui

07.
OAB/SC EM
AÇÃO - LOCKDOWN

Em defesa da segurança jurídica, OAB/SC requereu a suspensão de 

prazos processuais nos municípios do Sul do Estado em situação de 

lockdown. O pleito foi acolhido pelo TRF4, que suspendeu prazos 

processuais na Subseção Judiciária de Tubarão e Laguna. O TRT12 

também deliberou pelo pleito da Seccional e suspendeu os prazos nos 

Foros Trabalhistas de Tubarão e Imbituba.

Saiba os detalhes clicando aqui      ou      clicando aqui

Saiba os detalhes clicando aqui      ou      clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-atua-e-garante-prorrogacao-prazos-junto-todos-os-tribunais-jurisdicao-em-santa-catarina/17893
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-orienta-advocacia-como-requerer-adiamento-audiencia-e-julgamentos-telepresenciais-em-razao-dif/17895
https://www.oab-sc.org.br/noticias/em-defesa-seguranca-juridica-oabsc-requer-suspensao-prazos-processuais-nos-municipios-do-sul-estado-/17949
https://www.oab-sc.org.br/noticias/lockdown-trf4-acolhe-pleito-oabsc-e-suspende-prazos-na-subsecao-judiciaria-em-laguna/17974
https://www.oab-sc.org.br/noticias/apos-pleito-oabsc-trf4-suspende-prazos-processuais-na-subsecao-judiciaria-tubarao/17956
https://www.oab-sc.org.br/noticias/trt12-acolhe-pleito-oabsc-e-suspende-prazos-no-ambito-do-foro-trabalhista-tubarao-imbituba/17960


08.
INOVAÇÃO
NA CRISE
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Mesmo na pandemia, a OAB/SC seguiu firme com seu compromisso pela 

inovação na Seccional e na advocacia. Confira:

CERIMÔNIA VIRTUAL PARA
ENTREGA DE CREDENCIAIS
A OAB/SC realizou 18 cerimônias virtuais para entrega de credenciais e 

mais de 550 advogados e advogadas de todo o Estado prestaram seu 

compromisso perante a Ordem. Participaram das cerimônias as Diretorias 

da OAB/SC, ESA, CAASC, Subseções, bem como as Diretorias das 

Subseções e os conselheiros estaduais, amigos e familiares dos 

compromissandos.

Saiba os detalhes clicando aqui 

 
SOCIEDADE JÁ  
Rumo à OAB/SC 100% Digital, foi lançado no início de junho o projeto 

‘Sociedade Já’, contemplando o Programa Mais Advocacia com o InovaOAB.

Com a iniciativa, registro societário e obtenção de CNPJ e alvarás de 

funcionamento das sociedade de advogados podem ser obtidos  em 

menos de dez dias e sem os profissionais saírem do escritório.

Ou seja, com a inovação o registro de atos societários é realizado de 

Tenha seu registro de sociedade sem sair do escritório

https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-realiza-primeira-solenidade-virtual-para-entregas-credenciais-no-interior-do-estado/17662


forma online no site da OAB/SC, sem a necessidade de se deslocar até 

Prefeitura, Receita Federal e sede da Seccional, reduzindo em 

aproximadamente 85% o tempo desses procedimentos.

Saiba os detalhes clicando aqui

SOLENIDADE VIRTUAL INÉDITA
DE INSTALAÇÃO DE SUBSEÇÃO

Em cerimônia inédita no País, a OAB/SC realizou o primeiro ato virtual da 

história da advocacia ao instalar a 50ª Subseção de Xaxim que abrange 

os municípios de Entre Rios, Lajeado Grande e Marema.

Mais de 100 pessoas acompanharam a solenidade, que seguiu o 

protocolo com a execução do hino nacional na abertura do evento, 

além dos juramentos e do ato de posse dos diretores da OAB local.  

Saiba os detalhes clicando aqui

PAPO DE COLEGA VIRTUAL
A OAB/SC adaptou o Papo de Colega e realizou sua primeira edição em 

formato online. O evento foi realizado em Porto União e o presidente 

da OAB/SC, Rafael Horn, junto com a  presidente da Subseção, Danielle 

Masnik, estiveram reunidos com o advogado mais experiente do 

município, Hélio Bueno de Camargo, e com a jovem advogada, 

Mauriane Cordeiro, que ingressou na profissão há dois meses.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-inova-reduz-burocracia-e-advocacia-ja-consegue-fazer-registro-dos-atos-societarios-via-online-/17817
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-instala-50a-subsecao-em-xaxim-ato-virtual-inedito-participacao-online-mais-100-pessoas/17863
https://www.oab-sc.org.br/noticias/lsquopapo-colegarsquo-oabsc-acontece-maneira-remota-nesta-quarta-feira-22-e-ouve-os-advogados-subsec/17973


EFICIÊNCIA NA CRISE:
OAB/SC EM NÚMEROS

Nº de inscrições deferidas para advogados

Nº de inscrições deferidas para estagiários

Nº de inscrições deferidas para Sociedades

Nº de certidões para Sociedades

Nº de pedidos de Sociedades autuados

Nº de pedidos de advogados autuados

Nº de pedidos de estagiários autuados

Nº de processos que ingressaram nas comissões

Nº de processos fiscalização

Nº de processos analisados no TED

Nº de protocolos

Nº de atendimentos de prerrogativas e honorários

Nº de cursos e eventos online

Nº atendimento por telefone

Nº de atendimentos por WhatsApp

Nº de atendimento por e-mail

Nº de atendimentos por Drive Thru
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1082

10

244

89

590

649

15

294

113

600

8.388

283

222

17.234

3.092

1.905

918



COMBATE À
ADVOCACIA IRREGULAR

29

A OAB/SC alerta a população para os riscos de anúncios com 

promessas de ganhos de causa, garantia de benefícios assistenciais e 

restabelecimento de direitos, temas que são alvo de golpes, ainda mais 

comuns durante crises, como a do Coronavírus.

A OAB/SC reforçou seu canal de denúncias. 

“Além de ser uma prática ilegal, pois somente advogados podem prestar 

consultoria e  assessoria jurídica, geralmente esses “serviços” tratam-se 

de fraude em que o cidadão é enganado pelo fornecedor que não tem 

autorização para prestá-los", advertiu o presidente da OAB/SC,

Rafael Horn.

Saiba os detalhes clicando aqui 

 
DECISÃO JUDICIAL RETIRA
DO AR O APLICATIVO “INDENIZAR 
MEU VOO”, QUE PROMOVIA 
ADVOCACIA IRREGULAR
 

A forte atuação do Sistema de Fiscalização da OAB/SC para coibir a ad-

vocacia irregular e a captação indevida de clientes alcançou uma im-

portante vitória. Uma decisão liminar proferida no dia 09 de julho, pelo 

juiz Vilian Bollmann atendeu ao pedido inicial formulado pela Seccional 

09.

https://www.oabsc.com/advocacia-irregular


para findar os anúncios do site www.indenizarmeuvoo.com.br, bem 

como das mídias sociais o aplicativo “Indenizar Meu Vôo”.

  

Saiba os detalhes clicando aqui

CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA 
EM CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS
 

Outra ação da Seccional foi a fiscalização de possível captação ilícita de 

clientela em cartórios extrajudiciais. O objetivo é tolher o direciona-

mento de trabalhos a advogados, em especial em inventários e divór-

cios extrajudiciais, por parte de profissionais em atividades cartorárias.

  

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-obtem-decisao-judicial-para-retirar-do-ar-aplicativo-ldquoindenizar-meu-voordquo-que-promovia-/17926
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-requer-corregedoria-informacoes-sobre-atuacao-advocacia-junto-aos-cartorios-extrajudiciais-par/17921
www.indenizarmeuvoo.com.br


OAB/SC VIGILANTE
E ATUANTE

31

A OAB/SC criou um canal para tornar a cidadania o principal fiscal das 

contratações públicas de insumos e serviços para combater a Covid-19. As 

denúncias podem ser feitas no site da Seccional e contam com o 

acompanhamento do Comitê Interinstitucional de Moralidade Pública 

na Pandemia COVID-19. 

O primeiro caso analisado foi a aquisição de 200 respiradores pelo Estado 

de Santa Catarina por dispensa de licitação. O parecer do Comitê apontou 

irregularidades no processo de compra e deu orientações ao Poder Execu-

tivo Estadual sobre como aperfeiçoar os procedimentos de aquisição e de 

controle para evitar futuras fraudes e prejuízos aos cofres públicos.

A Ordem catarinense encaminhou os pareceres aos Poderes Executivo e 

Legislativo Estadual, MPSC e TCE.

Veja o parecer do Comitê Interinstitucional de Moralidade

Pública na Pandemia Covid-19 da OAB/SC aqui.

Em agenda com o governador do Estado, Carlos Moisés, o presidente da 

OAB/SC, Rafael Horn, entregou em mãos a íntegra do relatório, reforçando 

que a Seccional irá monitorar e acompanhar os trabalhos da Alesc, MPSC 

e TCE/SC sobre o tema. 

Saiba os detalhes clicando aqui 

10.

https://www.oab-sc.org.br/arquivo/update/331_58_5eda6b95e335c.pdf
https://www.oab-sc.org.br/noticias/em-agenda-governador-do-estado-oabsc-entrega-relatorio-sobre-compra-respiradores-propoe-mecanismos-p/17796


EM DEFESA DA
LIBERDADE EXPRESSÃO 

Em defesa da liberdade de expressão, a OAB/SC propôs que a OAB 

Nacional se posicione contrariamente às propostas contidas no 

Projeto de Lei 2630/20, que tramita no Congresso Nacional, por 

violarem a liberdade de expressão, ao criar um “Conselho Censor” 

(Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet) e ao 

conceder excessivos poderes de monitoramento e moderação aos 

provedores de redes sociais.

Para a Seccional é preocupante o referido “Conselho” ter autonomia 

para decidir o que é permitido e o que é proibido fazer na mídias 

sociais, bem como deixar sob responsabilidade dessas plataformas o 

poder de excluir a publicação de conteúdos.  

Saiba os detalhes clicando aqui 
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/para-oabsc-projeto-lei-das-lsquofake-newsrsquo-estimular-censura-e-definicoes-arbitrarias-do-que-sao/17905


MAIS
CONHECIMENTO
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Oferecer conhecimento à advocacia sem que os profissionais precisem 

sair de casa continua sendo uma das propostas acertadas da 

Coordenadoria-Geral das Comissões da OAB/SC e da Escola Superior 

de Advocacia neste período de enfrentamento do Coronavírus. 

Através de uma programação com cursos online e lives nas redes 

sociais, as comissões temáticas da OAB/SC realizaram, desde março, 

133 eventos. Os interessados podem conferir o perfil no Instagram 

@comissoesoabsc. E, para participar, basta anotar os horários das 

lives. Os conteúdos são gratuitos, interativos e não há necessidade de 

inscrição prévia.

ESA ON-LINE

Desde o início da pandemia, a ESA investiu nas plataformas virtuais e já 

realizou 151 cursos, os quais advogados e advogadas de todo o Estado 

podem participar de forma gratuita. Com a iniciativa, os cursos já 

tiveram mais de 58 mil visualizações.

Entre as iniciativas, está o WebESA com lives diárias pelo Instagram da 

@esaoabsc, no qual já foram realizadas 100 edições. 

Na linha da inovação, a ESA/SC lançou canal próprio no YouTube e 

concentra todos os cursos, seminários, aulas e outros conteúdos jurídicos 

relacionados ao Direito e de interesse da advocacia de Santa Catarina. Para 

inscrever-se no canal ative o sininho para receber todas as notificações. 

11.



youtube.com/ESAOABSC

Com o canal próprio no Youtube, a ESA investiu em cursos de 

especialização online com aulas ministradas por renomados juristas 

de todo o País.  

O projeto contou com nove diferentes áreas da advocacia, tudo de 

forma gratuita, com conteúdo inédito, distribuído em 32 aulas, com 

120 professores e um total de 48 horas/aulas. As aulas foram realiza-

das todos os dias da semana, das 11h às 12h30 – entre os dias 11 de 

maio e 19 de junho, com transmissão pelo Canal do YouTube da ESA. 

Saiba os detalhes clicando aqui

Ampliando o escopo do projeto, a ESA lançou o projeto ‘Novas 

Oportunidades’ contemplando capacitações nas seguintes áreas: 

Direito Agrário e do Agronegócio, Direito da Moda, Direito Aplicado ao 

Turismo e Direito às Startups. 

Saiba os detalhes clicando aqui

SOLENIDADE VIRTUAL
HISTÓRICA: 30 ANOS DA ESA

Há exatos 30 anos era criada a Escola Superior de Advocacia da OAB/SC, 

a décima escola entre as seccionais da OAB, com o objetivo de capacitar 

advogados e advogadas. Nessas três décadas, cerca de 180 mil alunos já 

passaram pela instituição e foram ministrados mais de três mil cursos. 

Em uma solenidade inédita para celebrar a data, a ESA realizou uma Aula 

Magna com o primeiro professor da Escola: o jurista Sepúlveda Pertence 

sobre o tema: ‘Atualidades Constitucionais’. O evento online foi 

transmitido pelo canal do Youtube da ESA e teve mais de 200 

participantes.

Saiba os detalhes clicando aqui
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CURSO DE INICIAÇÃO À
JOVEM ADVOCACIA ONLINE

Mantendo o plano de aperfeiçoamento do conhecimento e preparação dos 

recém-formados em Direito para o mercado de trabalho, a OAB/SC, por meio da 

ESA e da Comissão da Jovem Advocacia, retomou o Curso de Iniciação à Advocacia. 

São aulas online ministradas aos profissionais que recebem as credenciais 

da OAB/SC sobre os seguintes temas: honorários, marketing, gestão, advo-

cacia e tecnologia, prerrogativas, exercício da advocacia e papel da OAB. 

Saiba os detalhes clicando aqui

MÊS DA
ADVOCACIA 

De 3 a 28 de agosto, a Seccional, com o envolvimento de todas as 

comissões, CAASC e da Escola Superior de Advocacia (ESA/SC), 

promoverá o ‘Mês da Advocacia: Impactos da Nova Era Jurídica na 

Advocacia’. Devido à pandemia causada pelo Coronavírus e em respeito 

à prática do distanciamento social, a programação será totalmente 

online e contará com 62 painéis, ministrados por 250 palestrantes, e 

que, ao final, renderão mais de 100 horas de conteúdo à classe.  

Saiba os detalhes clicando aqui

DOUTRINA CATARINENSE

A ESA/SC também lançou o projeto Doutrina Catarinense para que os 

advogados possam  promover seus livros, todas as sextas-feiras, 

durante live, no Instagram da Escola.

A lista dos autores você confere aqui

https://www.youtube.com/channel/UCZQLC1S7xorcgw2RpZs8qjA
https://www.oab-sc.org.br/noticias/esasc-lanca-projeto-cursos-on-line-capacitacao-gratuita-para-advocacia/17648
https://www.oab-sc.org.br/noticias/novidade-esasc-anuncia-projeto-lsquonovas-oportunidades-para-advocacia-catarinensersquo/17907
https://www.oab-sc.org.br/noticias/retrospectiva-homenagens-gratidao-e-aula-magna-sobre-lsquoatualidades-constitucionaisrsquo-marcam-ev/17906


youtube.com/ESAOABSC

Com o canal próprio no Youtube, a ESA investiu em cursos de 

especialização online com aulas ministradas por renomados juristas 

de todo o País.  

O projeto contou com nove diferentes áreas da advocacia, tudo de 

forma gratuita, com conteúdo inédito, distribuído em 32 aulas, com 

120 professores e um total de 48 horas/aulas. As aulas foram realiza-

das todos os dias da semana, das 11h às 12h30 – entre os dias 11 de 

maio e 19 de junho, com transmissão pelo Canal do YouTube da ESA. 

Saiba os detalhes clicando aqui

Ampliando o escopo do projeto, a ESA lançou o projeto ‘Novas 

Oportunidades’ contemplando capacitações nas seguintes áreas: 

Direito Agrário e do Agronegócio, Direito da Moda, Direito Aplicado ao 

Turismo e Direito às Startups. 

Saiba os detalhes clicando aqui

SOLENIDADE VIRTUAL
HISTÓRICA: 30 ANOS DA ESA

Há exatos 30 anos era criada a Escola Superior de Advocacia da OAB/SC, 

a décima escola entre as seccionais da OAB, com o objetivo de capacitar 

advogados e advogadas. Nessas três décadas, cerca de 180 mil alunos já 

passaram pela instituição e foram ministrados mais de três mil cursos. 

Em uma solenidade inédita para celebrar a data, a ESA realizou uma Aula 

Magna com o primeiro professor da Escola: o jurista Sepúlveda Pertence 

sobre o tema: ‘Atualidades Constitucionais’. O evento online foi 

transmitido pelo canal do Youtube da ESA e teve mais de 200 

participantes.

Saiba os detalhes clicando aqui

CURSO DE INICIAÇÃO À
JOVEM ADVOCACIA ONLINE

Mantendo o plano de aperfeiçoamento do conhecimento e preparação dos 

recém-formados em Direito para o mercado de trabalho, a OAB/SC, por meio da 

ESA e da Comissão da Jovem Advocacia, retomou o Curso de Iniciação à Advocacia. 

São aulas online ministradas aos profissionais que recebem as credenciais 

da OAB/SC sobre os seguintes temas: honorários, marketing, gestão, advo-

cacia e tecnologia, prerrogativas, exercício da advocacia e papel da OAB. 

Saiba os detalhes clicando aqui

MÊS DA
ADVOCACIA 

De 3 a 28 de agosto, a Seccional, com o envolvimento de todas as 

comissões, CAASC e da Escola Superior de Advocacia (ESA/SC), 

promoverá o ‘Mês da Advocacia: Impactos da Nova Era Jurídica na 

Advocacia’. Devido à pandemia causada pelo Coronavírus e em respeito 

à prática do distanciamento social, a programação será totalmente 

online e contará com 62 painéis, ministrados por 250 palestrantes, e 

que, ao final, renderão mais de 100 horas de conteúdo à classe.  

Saiba os detalhes clicando aqui

DOUTRINA CATARINENSE

A ESA/SC também lançou o projeto Doutrina Catarinense para que os 

advogados possam  promover seus livros, todas as sextas-feiras, 

durante live, no Instagram da Escola.

A lista dos autores você confere aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/esa-oabsc-anuncia-continuacao-dos-lsquocursos-iniciacao-advocaciarsquo-para-todas-as-subsecoes-catar/17904
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-anuncia-lsquomes-advocacia-impactos-nova-era-juridica-na-advocaciarsquo-eventos-online-diarios/17876
https://www.oab-sc.org.br/noticias/esasc-divulga-lista-autores-classificados-para-participar-do-projeto-doutrina-catarinense/17983


INCLUSIVIDADE
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A GESTÃO POR ELAS,
ADVOGADAS

Com o projeto ‘A gestão por elas, Advogadas’, a OAB/SC, por meio da 

Comissão da Mulher Advogada, realizou uma série de lives ao longo 

dos meses de maio e junho no perfil do Instagram do grupo 

@comissaodamulher_oab_sc. Nos formatos de bate-papo e entrevista, 

advogadas de Subseções compartilharam experiências, enalteceram o 

protagonismo feminino e ações inspiradoras e de empatia praticadas 

pelas profissionais em Santa Catarina. 

Saiba os detalhes clicando aqui 

QUINTO CONSTITUCIONAL   
Em busca de garantir isonomia e equilíbrio na disputa por uma vaga do 

Quinto  Constitucional nos Tribunais, o Conselho Pleno e o Colégio de 

Presidentes das Subseções da OAB/SC deliberaram, por unanimidade, por 

manter a proibição da participação de diretores e conselheiros no certame. 

Saiba os detalhes clicando aqui 

12.

https://www.oab-sc.org.br/noticias/lsquoa-gestao-por-elas-advogadasrsquo-comissao-mulher-advogada-oabsc-promove-serie-lives-para-ouvir-/17759
https://www.oab-sc.org.br/noticias/conselho-pleno-e-colegio-presidentes-das-subsecoes-oabsc-se-posicionam-contra-participacao-dirigente/17769


SOLUÇÕES PARA
A ADVOCACIA
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PROGRAMA MENTORIA   
A Comissão da Jovem Advocacia lançou durante a pandemia uma nova 

turma para o Programa de Mentoria. Realizada de forma online, os 

profissionais trocam experiências e oferecem orientações 

especialmente para os mais novos na carreira. 

A primeira etapa do projeto ocorre até agosto. Novas inscrições devem 

ser abertas durante o segundo semestre deste ano para ampliar a 

participação de mais interessados.

  

Saiba os detalhes clicando aqui

CUSTAS PROCESSUAIS NO EPROC 

Os pagamentos de guias de custas já podem ser efetuados por cartão 

de crédito e débito, além do parcelamento em até 12 vezes ou em mais 

de um cartão. Antes dessa alternativa, a única opção era pagar o boleto 

gerado automaticamente. A conquista é resultado do diálogo 

estabelecido no Comitê Interinstitucional formado pela OAB/SC, MP, 

Defensoria Pública e TJSC.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/jovem-advocacia-programa-mentoria-oabsc-esta-as-inscricoes-abertas-para-edicao-extra-do/17631
https://www.oab-sc.org.br/noticias/custas-processuais-no-eproc-ja-podem-ser-pagas-por-meio-cartao-credito-e-parceladas-em-ate-12-vezes/17709


SOLUÇÃO PARA O 
REAPROVEITAMENTO DE CUSTAS 
RECOLHIDAS NO SISTEMA SAJ

A OAB/SC garantiu no TJSC a possibilidade de reaproveitamento das 

custas recolhidas no Sistema SAJ após migração do processo judicial 

para o Sistema eproc, corrigindo uma distorção até então existente. A 

medida está em vigor desde o dia 13 de julho e evita o recolhimento 

em duplicidade. 

Saiba os detalhes clicando aqui 

NOVOS FORMATOS DE
PETIÇÃO PARA FACILITAR O USO 
DO SISTEMA EPROC

A OAB/SC garantiu junto ao TJSC novos formatos de petição, para 

facilitar o peticionamento no sistema eproc eletrônico do TJSC.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/tjsc-acolhe-pleitos-oabsc-e-anuncia-solucao-para-reaproveitamento-custas-recolhidas-no-sistema-saj-c/17915
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-garante-junto-ao-tjsc-novos-formatos-peticao-para-facilitar-uso-do-sistema-eproc/17913


ÚLTIMA VERSÃO DO EPROC

Disponibilizada a última versão do eproc, a OAB/SC comunicou à 

advocacia catarinense a simplificação do uso das procurações e 

substabelecimentos existentes dentro do sistema de peticionamento 

eletrônico no âmbito do Poder Judiciário Estadual. Com a mudança, 

deixou de existir o tipo de petição PROCURAÇÃO RÉU, sendo 

substituído em suas funções pela petição PROCURAÇÃO.   

Saiba os detalhes clicando aqui 

IRPF PELO PORTAL EPROC

Ficou mais ágil o processo de declaração do IRPF para os advogados de 

Santa Catarina. Isso porque a emissão do comprovante de rendimen-

tos pode ser feita pelo portal eproc do Poder Judiciário Estadual, que 

incluiu na aba “Suporte Advogados e Entes Externos” o item “Imposto 

de Renda – comprovante de rendimentos”, abrangendo processos do 

eproc e SAJ.

Saiba os detalhes clicando aqui

SEU SISTEMA DO E-SAJ
ESTÁ COM PROBLEMA?
SAIBA COMO RESOLVER

Para advogados e advogadas que estejam com problemas no uso do 

sistema e-SAJ para consultas em processos do portal do TJSC, a OAB/SC 

produziu um material com orientações de como solucionar o problema e 

como desinstalar e instalar o Web Signer.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/procuracoes-e-substabelecimento-saiba-como-ficaram-as-mudancas-na-ultima-versao-do-eproc/17819
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-saiba-como-emitir-comprovante-rendimentos-para-declaracao-irpf-pelo-portal-e-proc/17785
https://www.oab-sc.org.br/noticias/seu-sistema-do-e-saj-esta-problema-saiba-como-resolver/17954


VEJA QUAIS SÃO OS DADOS
QUE VOCÊ DEVE INFORMAR PARA 
SACAR RPVS

O TRF4, atendendo pleito da OAB/SC, decidiu por manter os 

pagamentos de RPVs através de transferência eletrônica de valores 

(TED) para os advogados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do 

Sul, seguindo com o intuito de evitar aglomeração de pessoas em 

agências bancárias.  

Confira os dados obrigatórios aqui 

SOCIEDADE UNIPESSOAL
DE ADVOCACIA DEVE TER 
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
DE PESSOA JURÍDICA

A Receita Federal reconheceu que a sociedade unipessoal de advocacia 

deve ter o mesmo tratamento tributário de pessoa jurídica. O posicio-

namento foi afirmado na Solução de Consulta nº 88, publicada no 

último dia 29 de junho. A decisão do órgão leva em conta as alterações 

promovidas pela Lei nº 13.247, de 2016, no Estatuto da Advocacia, que 

permitiu a constituição das sociedades unipessoais. A decisão adminis-

trativa torna efetiva a referida lei, que foi sancionada em janeiro de 

2016, após uma ampla campanha da OAB pela sua aprovação no Con-

gresso Nacional. 

Saiba os detalhes clicando aqui

EBOOK STARTUPS

A OAB/SC lançou uma ferramenta para auxiliar a classe no segmento 

das startups: o ebook ‘Advogando para Startups: Como Começar’.
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/veja-quais-sao-os-dados-que-voce-deve-informar-para-sacar-rpvs/17916
https://www.oab-sc.org.br/noticias/sociedade-unipessoal-advocacia-deve-ter-tratamento-tributario-pessoa-juridica/17928


Abordando nove temáticas, o material foi desenvolvido pelos 

membros da Comissão de Direito das Startups. O conteúdo é 

atemporal e se adequa ao atual momento de pandemia do 

Coronavírus.

Saiba os detalhes clicando aqui 

RELACIONAMENTO DA
ADVOCACIA COM SEUS CLIENTES 
DURANTE A PANDEMIA

Você sabe como se relacionar com o cliente em uma rotina de isola-

mento social? A OAB/SC, por meio da Comissão de Inovação, lançou 

um ebook para ajudar advogadas e advogados neste período de tra-

balho remoto. Entre os temas abordados estão dicas para conversas 

por telefone ou mensagens e como agir em reuniões presenciais ou 

virtuais, além de indicações sobre como receber clientes em atividade 

home office e especialmente orientações para se ter comportamentos  

adequados durante a participação em audiências judiciais.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-disponibiliza-ebook-lsquoadvogando-para-startups-como-comecarrsquo/17836
https://www.oab-sc.org.br/noticias/home-office-relacionamento-cliente-e-tema-do-novo-e-book-lancado-pela-comissao-inovacao-oabsc/17743
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14.
EM DEFESA
DA CIDADANIA

LIVES NO INSTAGRAM

A advocacia ganhou um manual com instruções para o uso adequado das 

ferramentas para a realização de lives no Instagram, que se intensificar-

am durante o período de pandemia do Coronavírus. Disponível no site da 

OAB/SC, o material apresenta o passo a passo aos advogados sobre 

como manusear o celular durante as transmissões ao vivo na rede social. 

Saiba os detalhes clicando aqui

ALIMENTOS E REMÉDIOS
NO SISTEMA PRISIONAL 
A OAB/SC, por meio da Comissão de Assuntos Prisionais, fez requerimento 

ao governo do Estado pelo retorno da entrega de alimentos, remédios, itens 

de higiene pessoal e vestuário para todas as pessoas presas ou internadas 

no sistema prisional ou socioeducativo, durante a pandemia do Coronavírus.

Saiba os detalhes clicando aqui

CASAMENTOS HOMOAFETIVOS 
A Corregedoria Nacional do Ministério Público recomendou a remoção 

do promotor Henrique Limongi, atualmente titular da 13ª Promotoria 

https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-lanca-manual-sobre-como-se-comportar-lives-no-instagram/17637
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-requer-ao-estado-retorno-entrega-alimentos-e-remedios-todas-as-pessoas-presas-ou-internadas-no/17831
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de Justiça de Florianópolis. A decisão ocorreu após a Seccional 

catarinense da OAB, por meio da sua Comissão de Direito Homoafetivo 

e Gênero, protocolar “Pedido de providências” por causa das 

constantes impugnações aos casamentos homoafetivos, que desde 

2011 são garantidos por decisão judicial proferida pelo STF e também 

por Resolução do CNJ em 2013. 

Saiba os detalhes clicando aqui

COMBATE À VIOLÊNCIA

A OAB/SC reafirma constantemente preocupação com a segurança das 

mulheres especialmente neste período de isolamento social exigido em 

razão da pandemia da Covid-19 e reforça as recomendações do CFOAB 

em busca do combate à violência doméstica durante a quarentena. 

A presidente da Comissão da Mulher Advogada, Rejane Silva Sánchez, 

destaca a necessidade de fortalecimento das medidas de proteção das 

mulheres, além da importância das denúncias de violência doméstica.

Saiba os detalhes clicando aqui

SINAL VERMELHO CONTRA
A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A OAB/SC aderiu à campanha “Sinal Vermelho contra a violência domésti-

ca”, adotada também pelo CFOAB e que é promovida pelo Conselho Nacio-

nal de Justiça (CNJ) e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). 

A campanha orienta que mulheres que enfrentem ou vivenciem uma 

situação de violência doméstica desenhem um “X” vermelho na palma 

mão, que pode ser feito com caneta ou mesmo com um batom, e 

procurem farmácias que aderiram à campanha para solicitar ajuda. 

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/apos-atuacao-oabsc-corregedoria-do-cnmp-recomenda-remocao-titular-13a-promotoria-justica-capital-por/17999
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-reafirma-preocupacao-sobre-violencia-contra-mulheres-durante-quarentena-e-destaca-/17700
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-adere-campanha-ampquotsinal-vermelho-contra-violencia-domesticardquo/17934


CAASC CUIDANDO
DA SAÚDE E BEM ESTAR
DA ADVOCACIA
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GRUPO DE
COMPRAS CAASC

O Grupo de Compras CAASC oferece descontos exclusivos e condições 

diferenciadas de pagamento na aquisição de produtos e serviços variados.

O programa funciona da seguinte forma: são ofertas para compra 

coletiva de produtos ou serviços previamente negociados entre a 

CAASC e fornecedores, com preços mais acessíveis que os de mercado.

No site da CAASC é possível verificar os grupos que estão ativos, a 

resolução, política de privacidade, termo de adesão e termos e 

condições gerais e uso do serviço.

Saiba os detalhes clicando aqui

AULA DE YOGA ONLINE

Mais de 50 pessoas participaram da primeira aula online de yoga da 

CAASC pelo aplicativo GoToMeeting. As aulas de yoga da CAASC 

ocorrem todas as segundas-feiras, às 19h30, e são gratuitas. Para 

participar é bem simples: basta baixar o aplicativo GoToMeeting e 

digitar o código de acesso 593-602-645.

Saiba os detalhes clicando aqui

15.

https://www.caasc.org.br/p/servico/grupo-de-compras-caasc/1522/
https://www.oab-sc.org.br/noticias/encontro-virtual-caasc-realiza-sucesso-primeira-aula-yoga-on-line/17857
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E-SPORTS CAASC

A competição ‘E-sports CAASC’, organizada pela Caixa e com apoio da 

Comissão de Esportes da OAB/SC, oferece os jogos de tabuleiro xadrez 

e dama, disputas de truco e canastra, além dos jogos FIFA 20 e PES 20, 

nos consoles PS4 e Xbox One. Mais informações pelo e-mail 

esporte@caasc.org.br ou pelo WhatsApp (48) 98829-5777.

Saiba os detalhes clicando aqui

AULA DE FUNCIONAL GRATUITA 

A CAASC disponibiliza para a advocacia catarinense aulas on-line de 

funcional gratuitas, para que os advogados, advogadas e familiares 

possam se exercitar em casa. As atividades ocorrem uma vez na 

semana (todas as quartas), com duração de uma hora, e serão 

transmitidas pelo aplicativo GotoMeeting, digitando o código de acesso 

572-414-909, às 19h30.

Todas as aulas serão ministradas pelo educador físico Robson Oliveira, 

que é o responsável pelo grupo de corrida da CAASC em algumas 

cidades do estado.

Saiba os

detalhes

clicando
aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/prorrogadas-as-inscricoes-para-os-jogos-on-line-caixa-assistencia-santa-catarina/17858
https://www.caasc.org.br/p/noticias/caasc-oferece-aulas-on-line-de-funcional-gratuitas/1547/
mailto:esporte@caasc.org.br


FASE 1
Relembre a primeira fase da

atuação da OAB/SC para garantir
a continuidade da prestação
jurisdicional e do exercício

profissional 

De 13 de março a 28 de abril de 2020
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01.
ATENDIMENTO
À ADVOCACIA
NÃO PARA

50

OAB/SC ADOTA
HOME OFFICE
Para conter o avanço do Coronavírus em Santa Catarina e no País, 

desde 19 de março a OAB/SC passou a funcionar em regime de 

teletrabalho das 9h às 19h.

Saiba os detalhes clicando aqui 

MAIS DE 200
CREDENCIAIS ENTREGUES 
Em meio à pandemia do Coronavírus, muitos jovens advogados cata-

rinenses tiveram o dia da entrega física da credencial da OAB adiado, 

mas não por isso deixarão de atuar profissionalmente. Uma nova 

forma de acessar o documento é no formato digital, por meio do apli-

cativo ‘Carteira Digital da OAB’, do Conselho Federal da OAB (CFOAB).

Pioneira em todo o País, a Seccional catarinense realizou no dia 18 de 

março, às 14h36, a entrega da primeira credencial digital mediante 

compromisso eletrônico ao advogado Artur Freitas, nº OAB/SC 57.907.

https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-confira-os-horarios-e-canais-atendimento-durante-regime-teletrabalho-na-oabsc/17414


Desde o início do isolamento social, já foram emitidas mais de 200 

credenciais e 100 certidões de pessoas jurídicas na palma da mão dos 

advogados. 

Quer sua credencial profissional? É simples. Os compromissandos 

devem acessar o ‘Carteira Digital da OAB’. O acesso é por aplicativo do 

Conselho Federal, no AppStore e PlayStore.

Saiba os detalhes clicando aqui 

DRIVE THRU
A OAB/SC estreou o serviço de Drive Thru na sede da Seccional em que 

é possível a retirada de Token, credenciais e realizar a biometria.

O drive thru funciona nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 

16h. Além disso, a Central de Atendimento também retomou 

parcialmente as atividades presenciais e está atendendo os advogados 

e advogadas mediante agendamento.

Para os atendimentos é necessário agendamento pelo telefone:         

(48) 3239-3539 ou pelo e-mail: atendimento1@oab-sc.org.br, para 

liberar o acesso na portaria.

Saiba os detalhes clicando aqui
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D
RI

V
E 

TH
RU

https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-realiza-primeiro-compromisso-virtual-do-pais-e-202-jovens-advogados-ja-contam-suas-credenciais/17557
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-estreia-servico-por-drive-thru-para-os-advogados-nesta-segunda-feira-20/17589
mailto:atendimento1@oab-sc.org.br?


SOLENIDADE VIRTUAL
Em evento histórico, a OAB/SC realizou pela primeira vez, no dia 20 de 

abril, a cerimônia de entrega de credenciais para jovens advogados, 

em ambiente totalmente virtual.

Após o compromisso, os novos advogados receberam sua chave de 

acesso para emissão da identidade profissional digital, disponibilizada 

pelo Conselho Federal da OAB, através do aplicativo “Carteira Digital da 

OAB” em dispositivos celulares (AppStore, Playstore).

Saiba os detalhes clicando aqui

OAB/SC ONLINE
Coronavírus não para a OAB/SC e pela primeira vez na história da 

entidade as Sessões do Conselho Pleno, do Colégio de Presidentes, do 

TED e reuniões de diretorias são realizadas virtualmente via aplicativo 

Go ToMeeting, que já era utilizado pelas Comissões, com participantes 

de todo Estado.

Saiba os detalhes clicando aqui 
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Carteira Digital
da OAB

Disponível nas lojas:

https://www.oab-sc.org.br/noticias/emocao-em-ambiente-virtual-oabsc-realiza-cerimonia-historica-entrega-credencial/17593
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-nao-para-oabsc-e-reunioes-serao-realizadas-via-aplicativo/17429
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.org.oab.documento_digital
https://apps.apple.com/br/app/documento-digital-do-advogado/id1497403472


ESCRITÓRIO
COMPARTILHADO CAASC
Desde o dia 13/04, o Escritório Compartilhado da CAASC voltou a  

funcionar normalmente. A CAASC fornece aos colaboradores todos os 

equipamentos de proteção individual, como máscaras e álcool gel, 

além de higienizar o ambiente e equipamentos frequentemente.

Para utilizar o escritório basta apresentar a credencial da OAB/SC. As 

salas de reuniões devem ser reservadas com antecedência. Os 

agendamentos podem ser feitos pelos telefones (48) 3209-5499 / (48) 

98821-4511, ou pelo e-mail escritoriocompartilhado@caasc.org.br.

Saiba os detalhes clicando aqui 

COMITÊS DE
CRISE COVID-19
A OAB/SC instituiu comitê estadual para acompanhar todas as 

informações e propor ações para combater a crise Coronavírus, com a 

participação de Conselheiros Estaduais, Presidentes de Subseção, de 

Comissão, Diretorias da ESA, CAASC, OABPrev, IASC e Sicoob Advocacia. 

Saiba os detalhes clicando aqui 
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/escritorio-compartilhado-caasc-e-reaberto/17571
https://www.oab-sc.org.br/noticias/orientacoes-sobre-coronavirus-para-advocacia-catarinense/17392


02.
SISTEMA OAB/SC CONTRA
CRISE FINANCEIRA NA
ADVOCACIA
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No dia em que se iniciou a crise, a OAB/SC assinalou a maior conquista 

para  a advocacia dativa: após um ano de articulação com o TJSC, foi 

garantido mais de 40% de aumento na tabela da advocacia dativa. 

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/conquista-historica-em-menos-ano-oabsc-garante-majoracao-43-tabela-advocacia-dativa/17393


55

PRORROGAÇÃO
PAGAMENTO ANUIDADE 
 

Prorrogação das parcelas das anuidades referentes aos meses de abril, 

maio e junho.

 

Saiba os detalhes clicando aqui

 
LINHA DE CRÉDITO
ESPECIAL SICOOB ADVOCACIA
Na sequência, o Sicoob Advocacia atendeu a OAB/SC e criou uma linha 

de crédito especial para a advocacia catarinense, com carência de 90 

dias, além de conceder a prorrogação, por até 90 dias, do vencimento 

das parcelas de operações financeiras em situação de normalidade. 

  

Saiba os detalhes clicando aqui 
 
PRORROGAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO OABPREV-SC
O OABPrev-SC atende OAB/SC e prorroga por até 90 dias as parcelas 

mensais do plano de previdência mantendo os benefícios securitários 

para advogados e familiares.

  

Saiba os detalhes clicando aqui 
 
AUXÍLIO FINANCEIRO
EMERGENCIAL DA CAASC
Advogados afetados pela crise devido à COVID-19, com anuidade em dia, 

podem receber auxílio financeiro emergencial de R$ 500 através da CAASC.

  

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-anuncia-prorrogacao-do-pagamento-das-anuidades/17415
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-sicoob-advocacia-cria-linha-credito-especial-para-catarinense-e-prorroga-vencimento-das-/17432
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-advocacia-podera-suspender-por-ate-3-meses-as-contribuicoes-mensais-do-oabprev-sc-sem-pe/17453
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-advocacia-catarinense-contara-auxilio-financeiro-emergencial-r-500-atraves-caasc/17477
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31 mil alvarás são expedidos

pelo TJSC e mais de R$ 300 milhões

são injetados na economia durante

crise da COVID-19

PAGAMENTO DE ALVARÁS
 

Do dia 16 de março a 27 de abril, 31.383 alvarás foram expedidos pela 

Justiça Estadual de Santa Catarina. Essa é a marca dos valores emitidos, 

exclusivamente, durante a crise do Coronavírus, alcançando a cifra de 

R$ 318.847.142,78. Este é resultado do esforço empreendido pelo TJSC 

após forte atuação da OAB/SC. No dia 06 de abril, o Tribunal já havia di-

vulgado os valores referentes à liberação de alvarás no mês de março 

de 2020, que contabilizou um total de 22.128 alvarás expedidos pela 

Justiça Estadual, com R$ 261.631.095,90.

  

Saiba os detalhes clicando aqui

HONORÁRIOS DATIVOS 
 

Em defesa da advocacia dativa, a OAB/SC também garantiu ainda mais 

efetividade na preferência ao pagamento dos honorários dos dativos 

no Judiciário Estadual.

  

Saiba os detalhes clicando aqui

RPVS NA JUSTIÇA FEDERAL
Para alívio da classe atuante na Justiça Federal, a Seccional anunciou a 

confirmação do pagamento de RPVs e precatórios alimentares durante 

a suspensão de prazos. A vitória foi atribuída à conversação 

institucional da Ordem com lideranças do TRF4.

Saiba os detalhes clicando aqui      ou      clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/cumprindo-compromisso-oabsc-durante-crise-do-coronavirus-31-mil-alvaras-sao-expedidos-pelo-tjsc-e-ma/17619
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-garante-ainda-mais-efetividade-na-preferencia-ao-pagamento-dos-honorarios-dativos-/17558
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-garante-no-trf4-pagamento-rpvs-e-precatorios-alimentares-durante-suspensao-prazos/17439
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-requer-justica-federal-prioridade-na-liberacao-alvaras-e-suspensao-prazos-atos-sem/17396


PRECATÓRIOS FEDERAIS
A OAB/SC solicitou ao CFOAB a antecipação de pagamento dos 

precatórios federais correspondentes a 2020 em benefício da advocacia 

com o objetivo de proteger a classe e fomentar a economia brasileira.

Saiba os detalhes clicando aqui

PRORROGAÇÃO
DE ISS NA CAPITAL
Um respiro temporário nas contas da população foi o que a OAB/SC 

conseguiu mobilizar em conversação com a Prefeitura de 

Florianópolis, a qual prorrogou o pagamento do ISS até 20 de julho 

para profissionais liberais. 

Saiba os detalhes clicando aqui

FUNDO EMERGENCIAL
A OAB/SC reitera pedido de doações ao Fundo Emergencial de Apoio à 

Advocacia, criado pelo Conselho Federal da OAB (CFOAB), com a 

finalidade de auxiliar os profissionais com dificuldades neste período 

de quarentena.

Saiba os detalhes clicando aqui

AUXÍLIO BNDES
A Seccional apoia ação da OAB Nacional e Abrat (Associação Brasileira 

dos Advogados Trabalhistas) para liberação de auxílio do BNDES aos 

pequenos escritórios e sociedades unipessoais de advocacia.

  

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-solicita-antecipacao-pagamento-dos-precatorios-federais/17397
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-garante-na-prefeitura-florianopolis-prorrogacao-do-pagamento-iss-ate-20-julho/17446
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-fundo-emergencial-apoio-advocacia-ja-receber-doacoes/17458
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oab-e-abrat-querem-que-auxilio-do-bndes-alcance-pequenos-escritorios-sociedades-unipessoais-advocaci/17480


03.
CENTRAL DE
ALVARÁS E DE APOIO À
ADVOCACIA DATIVA
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A OAB/SC inovou mais uma vez e colocou à disposição da advocacia 

catarinense a Central de Alvarás, através da qual os advogados e 

advogadas poderão enviar eletronicamente toda a documentação e 

informações necessárias para agilizar e facilitar a liberação do alvará, 

bem como a emissão da ordem de pagamento da advocacia dativa, 

tanto no Judiciário como nas instituições financeiras.

Saiba os detalhes clicando aqui      ou      clicando aqui

Para acessar Central de Alvará e de
Apoio à Advocacia Dativa clique aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/advocacia-dativa-tambem-acionar-central-alvaras-para-agilizar-pagamento-honorarios-dativos/17564
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-lanca-central-alvaras-para-agilizar-e-facilitar-pagamento-no-poder-judiciario-inst/17546
https://www.oab-sc.org.br/login-advogado-alvara


04.
ADVOCACIA RECONHECIDA
COMO ATIVIDADE ESSENCIAL
PELO GOVERNO DO ESTADO

59

A OAB/SC saiu em defesa da prerrogativa dos advogados e advogadas 

catarinenses exercerem suas atividades em seus escritórios durante a 

pandemia, quando o serviço não puder ser executado na forma 

remota. O Governo do Estado, através do inciso XXXI do art. 9º do 

Decreto 525/20, reconheceu a advocacia como serviço público 

essencial, permitindo o funcionamento dos escritórios de advocacia 

durante o período de quarentena.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/apos-argumentacao-oabsc-governo-do-estado-modifica-protocolo-em-relacao-ao-funcionamento-dos-escrito/17427


OAB/SC ORIENTA A ADVOCACIA
A ATUAR DE FORMA REMOTA E
EM HOME OFFICE
OAB/SC orienta a advocacia catarinense a manter realização de 

trabalho home office, ressalvado quem esteja impossibilitado de 

realizar suas atividades de forma remota pela ausência de estrutura 

fora das dependências do escritório.

Saiba os detalhes clicando aqui

DICAS PARA
HOME OFFICE
Para quem está em  home office, a Comissão de Inovação na Advocacia 

da OAB/SC preparou uma série de dicas para os profissionais adotarem, 

como o uso de ferramentas tecnológicas a favor da profissão.

Saiba os detalhes clicando aqui      ou      clicando aqui

OAB/SC orienta sobre como usufruir da ferramenta Hangouts para 

videoconferência e demais serviços personalizados do Google 

oferecidos pela OAB/SC gratuitamente.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-advocacia-catarinense-optar-pelo-trabalho-remoto-ou-presencial/17491
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-advocacia-catarinense-optar-pelo-trabalho-remoto-ou-presencial/17491
https://www.oab-sc.org.br/noticias/home-office-veja-como-usufruir-ferramenta-hangout-para-videoconferencia-e-demais-servicos-personaliz/17465
https://www.oab-sc.org.br/noticias/home-office-oabsc-apresenta-solucoes-para-advocacia-visando-prevenir-proliferacao-coronavirus/17405


05.
ININTERRUPTIBILIDADE DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
DOS ÓRGÃO ADMINISTRATIVOS
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No dia 13 de março a OAB/SC propôs ao Poder  Judiciário a criação de 

um Comitê Interinstitucional para ações conjuntas para 

enfrentamento da crise. E na primeira semana, com articulação e 

diálogo, a OAB/SC garantiu a ininterruptibilidade da prestação 

jurisdicional, a suspensão dos prazos processuais e o atendimento 

virtual na Justiça Estadual, Justiça Federal e Trabalhista. Confira:

 
JUSTIÇA ESTADUAL
O TJSC garantiu a continuidade da prestação jurisdicional, através do 

home office e teletrabalho para os magistrados e servidores, 

admitindo atendimento presencial em caso excepcionais.

Saiba os detalhes clicando aqui

 
AUDIÊNCIAS JUDICIAIS VIRTUAIS 
A OAB/SC alerta a advocacia sobre a Orientação 12/2020 e Resolução 

Conjunta GP/CGJ n.6 de 2020, editada pela Corregedoria-Geral da 

Justiça Estadual, que regulam, respectivamente, a realização de 

audiências virtuais de conciliação e instrução no primeiro grau de 

jurisdição em Santa Catarina, normatizando o uso da tecnologia.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-apos-decreto-estadual-emergencia-tjsc-garante-ininterruptibilidade-prestacao-jurisdicion/17411
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-veja-como-funcionarao-as-audiencias-por-videoconferencia-na-justica-estadual/17592
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SESSÕES DE JULGAMENTOS
VIRTUAIS TJSC
Desde o dia 07 de abril acontecem as sessões de julgamento virtuais do 

TJSC, sendo que os advogados e advogadas podem acompanhá-las através 

do sítio eletrônico do Tribunal. A medida visa garantir a manutenção 

contínua da prestação jurisdicional no segundo grau de jurisdição.

Saiba os detalhes clicando aqui

 
TURMAS RECURSAIS
Atendendo a mais um pleito da OAB/SC, o Judiciário Estadual emitiu a 

Resolução COJEPEMEC 01/2020 autorizando as Turmas Recursais a 

realizarem, excepcionalmente, sessões de julgamento virtuais, durante 

o período de crise da pandemia do Coronavírus. A previsão de início 

das sessões virtuais é para maio.

Saiba os detalhes clicando aqui

 
COMITÊ INTERINSTITUCIONAL 
Por sugestão da OAB/SC, o Tribunal criou o Comitê Interinstitucional do 

Coronavírus e instituiu a composição do grupo de acompanhamento 

da situação da doença. A finalidade é analisar o impacto do 

Coronavírus no Poder Judiciário Estadual, além de propor a adoção de 

medidas administrativas e judiciais no âmbito da instituição.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-advogados-devem-ficar-atentos-agenda-sessoes-virtuais-do-tjsc-partir-desta-terca-07/17492
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-sessoes-julgamento-das-turmas-recursais-serao-virtuais-partir-maio-no-judiciario-catarin/17565
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-sugere-criacao-comite-interinstitucional-do-covid-19-e-tjsc-formaliza-grupo/17403
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JUSTIÇA
FEDERAL
Uma das conquistas da OAB/SC junto ao TRF4 foi a suspensão de 

prazos e atos judiciais no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região antes 

mesmo da normativa do CNJ.

Saiba os detalhes clicando aqui

A OAB/SC também reforça à advocacia a retomada dos julgamentos 

exclusivamente virtuais na Justiça Federal.

Saiba os detalhes clicando aqui      ou      clicando aqui

JUSTIÇA
DO TRABALHO
Após mobilização da OAB/SC e ACAT, o TRT12 suspendeu os prazos 

processuais na Justiça do Trabalho antes mesmo da normativa do CNJ. 

A OAB/SC promoveu diálogo institucional para garantir medidas 

restritivas a fim de evitar a propagação do Coronavírus.  

Saiba os detalhes clicando aqui      ou      clicando aqui

JUSTIÇA
ELEITORAL
Na Justiça Eleitoral, a OAB/SC garantiu atendimento à classe 

advocatícia e a suspensão dos atos judiciais em 1º e 2º graus de 

jurisdição, além de serviço online com possibilidade de sustentação 

oral nas sessões de julgamento virtuais.

Saiba os detalhes clicando aqui      ou      clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-atendendo-clamor-advocacia-catarinense-oabsc-articula-e-garante-suspensao-prazos-process/17421
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-reforca-advocacia-retomada-dos-julgamentos-exclusivamente-virtuais-na-justica-fede/17545
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-alerta-advocacia-para-manutencao-dos-prazos-julgamentos-online-no-trf4/17467
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-vai-ao-trt12-para-resguardar-prerrogativas-advocacia-trabalhista-no-periodo-crise-/17400
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-apos-mobilizacao-oabsc-e-acat-trt12-reformula-portaria-832020-suspende-prazos/17416
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-leva-pleitos-ao-tresc-para-garantir-saude-e-as-prerrogativas-advocacia-eleitoralis/17410
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-tresc-atende-oabsc-garante-atendimento-advocacia-e-suspende-prazos-processuais/17412
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TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO
A OAB/SC também requereu e o TCE/SC suspendeu de pronto os 

prazos processuais até 30 de abril. Além disso, instituiu as sessões de 

julgamentos virtuais, garantindo a participação da advocacia.

 

Saiba os detalhes clicando aqui

PRAZOS
ADMINISTRATIVOS
A OAB/SC encaminhou ofícios e garantiu a suspensão dos prazos 

administrativos no âmbito da administração estadual e do Município 

de Florianópolis.

Saiba os detalhes clicando aqui

INSS
A OAB/SC requereu e o INSS publicou a Portaria 412, que suspendeu 

os prazos para todas exigências que não pudessem ser cumpridas 

através dos canais remotos.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/tcesc/17505
https://www.oab-sc.org.br/noticias/prazos-administrativos/17514
https://www.oab-sc.org.br/noticias/inss/17513


06.
PRAZOS PROCESSUAIS
A PARTIR DE 04 DE MAIO
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GESTÃO INCLUSIVA -
ADVOCACIA DECIDE COMO DEVEM 
CORRER OS PRAZOS NOS PROCESSOS 
JUDICIAIS ELETRÔNICOS 
Para assegurar a atuação da advocacia catarinense durante o período 

de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a OAB Santa Catarina 

consultou a opinião da classe em relação ao curso dos prazos nos 

processos judiciais eletrônicos após o dia 30 de abril. 

 

A maioria dos advogados opinou pela retomada dos prazos. A enquete 

ficou disponível até o dia 16 de abril.

  

Saiba os detalhes clicando aqui

O Conselho Pleno e o Colégio de Presidentes da OAB/SC, em sessões 

online, posicionaram-se por acolher a opinião da advocacia 

catarinense pela retomada dos prazos eletrônicos a partir do primeiro 

dia útil de maio, referendando o resultado da enquete realizada pela 

Seccional, apresentando, entretanto, várias demandas da classe. A 

deliberação foi encaminhada ao TRT12, TJSC e TRF4, assim como à 

Presidência do CFOAB, para que se posicionassem junto ao CNJ.

Saiba os detalhes clicando aqui

PRAZOS DOS
PROCESSOS VIRTUAIS SERÃO
RETOMADOS EM MAIO 
O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias 

Toffoli, assinou uma resolução, no dia 20/04, que determina a 

retomada dos prazos dos processos judiciais e administrativos 

eletrônicos, a partir do dia 4 de maio. A medida atende a uma 

solicitação da OAB Nacional ao CNJ após a realização de uma pesquisa 

com a advocacia, bem como a pesquisa realizada pela OAB/SC, em que 

a maioria dos advogados catarinenses sinalizou pela retomada os 

prazos virtuais.

  

Confira a íntegra da Resolução 314/2020

 
A OAB/SC
QUER OUVIR
VOCÊ

https://www.oab-sc.org.br/noticias/inclusividade-oabsc-quer-sua-opiniao-sobre-os-prazos-nos-processos-judiciais-eletronicos-apos-dia-30/17552


O Conselho Pleno e o Colégio de Presidentes da OAB/SC, em sessões 

online, posicionaram-se por acolher a opinião da advocacia 

catarinense pela retomada dos prazos eletrônicos a partir do primeiro 

dia útil de maio, referendando o resultado da enquete realizada pela 

Seccional, apresentando, entretanto, várias demandas da classe. A 

deliberação foi encaminhada ao TRT12, TJSC e TRF4, assim como à 

Presidência do CFOAB, para que se posicionassem junto ao CNJ.

Saiba os detalhes clicando aqui

PRAZOS DOS
PROCESSOS VIRTUAIS SERÃO
RETOMADOS EM MAIO 
O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias 

Toffoli, assinou uma resolução, no dia 20/04, que determina a 

retomada dos prazos dos processos judiciais e administrativos 

eletrônicos, a partir do dia 4 de maio. A medida atende a uma 

solicitação da OAB Nacional ao CNJ após a realização de uma pesquisa 

com a advocacia, bem como a pesquisa realizada pela OAB/SC, em que 

a maioria dos advogados catarinenses sinalizou pela retomada os 

prazos virtuais.

  

Confira a íntegra da Resolução 314/2020
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-apresenta-aos-tribunais-e-cnj-demandas-para-retomada-dos-prazos-processos-judiciais-eletronico/17584
https://www.oab-sc.org.br/arquivo/update/331_58_5ea02caab49c7.pdf


07.
CAASC CUIDANDO
DA SAÚDE E BEM ESTAR
DA ADVOCACIA
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VACINAÇÃO

A vacinação da advocacia catarinense contra gripe H1N1 será gratuita 

e está programada para iniciar em 30 de abril.  Para os dependentes e 

para os advogados que não estiverem em dia com sua anuidade, o 

valor da dose, subsidiado pela CAASC, será de R$ 30.

Saiba os detalhes clicando aqui 
 
CONSULTAS MÉDICAS
POR R$ 35
Durante o mês de abril, a Clínica Médica Amor Saúde, conveniada da 

CAASC, disponibilizou consultas de qualquer especialidade médica por 

apenas R$ 35. O valor é válido para a primeira consulta. Entre as 

especialidades médicas estão clínica geral, dermatologia, 

gastroenteorologia, geriatria, pediatria, cardiologia, ginecologia, 

urologia, entre outras.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/vacinacao-advocacia-catarinense-contra-gripe-h1n1-sera-gratuita-e-esta-programada-para-iniciar-em-30/17470
https://www.oab-sc.org.br/noticias/conveniada-caasc-oferece-consultas-r-35-durante-mes-abril/17569


EXERCÍCIOS FÍSICOS
SEM SAIR DE CASA
A CAASC disponibilizou um programa de exercícios físicos para a 

advocacia para manter a saúde do corpo e da mente sem precisar sair 

de casa.

Saiba os detalhes clicando aqui

ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO
A CAASC também está oferecendo atendimento psicológico de forma 

online, via whatsapp, aos advogados e advogadas.

Saiba os detalhes clicando aqui

ORIENTAÇÃO
SOBRE A COVID-19
A CAASC disponibiliza plataforma de teleorientação sobre o 

Coronavírus e dá orientações de profissionais de saúde online, de 

forma gratuita, sobre a infecção por vírus, formas de prevenção e 

medidas a serem tomadas em caso de sintomas da doença. 

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/caasc-disponibiliza-programa-exercicios-fisicos-para-advocacia/17438
https://www.oab-sc.org.br/noticias/caasc-disponibiliza-atendimento-psicologico-gratuito-durante-quarentena/17541
https://www.oab-sc.org.br/noticias/caasc-lanca-plataforma-para-orientacao-sobre-coronavirus/17449


08.
FISCALIZAÇÃO DO
EXERCÍCIO PROFISSIONAL

09.
CIDADANIA
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CONTEÚDO NAS MÍDIAS SOCIAIS
Em tempos de intensificação do uso dos meios digitais em razão do 

isolamento social, a OAB/SC orienta a classe sobre a criação de 

conteúdo nas mídias sociais. Comunicação  sem infringir a lei!

  

Saiba os detalhes clicando aqui

CONTRA O COLAPSO INSS
A OAB/SC denunciou a gravidade do colapso previdenciário durante a 

crise do Coronavírus e está cobrando mudanças urgentes no INSS. A 

população não pode ficar desassistida neste momento delicado. 

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-veja-as-orientacoes-sobre-criacao-conteudo-nas-midias-sociais/17478
https://www.oab-sc.org.br/noticias/oabsc-denuncia-gravidade-do-colapso-previdenciario-durante-crise-coronavirus-e-cobra-mudancas-urgent/17488


CONTRA PEC DO
CALOTE DOS PRECATÓRIOS
A OAB/SC requereu à bancada catarinense no Senado posicionamento 

contrário à criação e possível tramitação da PEC (Proposta de Emenda 

à Constituição) que suspende o pagamento de precatórios judiciais por 

parte da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Saiba os detalhes clicando aqui

PRORROGAÇÃO
COBRANÇA DE  ICMS e ISS,
ÁGUA, LUZ E ESGOTO
A Seccional propôs ao Governo do Estado de Santa Catarina, à 

Prefeitura de Florianópolis, à Celesc e à Casan a prorrogação do 

vencimento do prazo de pagamento dos tributos estaduais e municipais 

exigíveis, como ICMS e ISS, além de serviços de fornecimento de energia 

elétrica, água e esgoto pelo período de três meses.

Saiba os detalhes clicando aqui

PROTEÇÃO AO
CONSUMIDOR
Ainda, em defesa dos consumidores e da economia estadual durante a 

pandemia, a OAB/SC, em conjunto com as entidades que compõem o 

COFEM, propôs carência de 30 dias para obrigações contratuais, sem 

cobrança de juros, multas e encargos de inadimplência.

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-mobiliza-senadores-catarinenses-contra-criacao-pec-que-suspende-pagamento-precator/17562
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-requer-suspensao-tributos-e-tarifas-agua-luz-pelo-periodo-tres-meses/17436
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-em-defesa-dos-consumidores-e-economia-catarinense-oabsc-propoe-carencia-30-dias-para-obr/17450


10.
SOLUÇÕES PARA
A ADVOCACIA
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INFORMES DE RENDIMENTOS
PARA DECLARAÇÃO DE IRPF
A OAB/SC preparou um tutorial sobre como a advocacia pode obter seus 

informes de rendimentos junto à Justiça Estadual para declaração de IRPF.

Saiba os detalhes clicando aqui 

 
SISTEMA PRISIONAL 
Além de orientar a advocacia criminal sobre a adoção de medidas para 

evitar a proliferação do Coronavírus no Sistema Prisional, a OAB/SC 

requereu a implantação do parlatório virtual em Santa Catarina.

Saiba os detalhes clicando aqui

 
POLÍCIA CIVIL 
A OAB/SC também garantiu junto à Polícia Civil o atendimento virtual 

da advocacia.

Saiba os detalhes clicando aqui

https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-veja-como-obter-seus-informes-rendimentos-junto-justica-estadual-para-declaracao-irpf/17483
https://www.oab-sc.org.br/noticias/sistema-prisional-e-advocacia-criminal/17509
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-interlocucao-oabsc-delegacia-geral-policia-civil-garante-atendimento-advocacia/17408


AVERBAÇÃO ONLINE ATRAVÉS
DOS CARTÓRIOS DE IMÓVEIS   
A Seccional garantiu que os Cartórios de Imóveis de Santa Catarina 

prestem serviços online, averbando ou cancelando averbações de 

constrições judiciais sobre bens imóveis, garantindo a efetividade das 

decisões do Poder Judiciário. 
 

Saiba os detalhes clicando aqui
 
REQUERIDA AVERBAÇÃO
ONLINE DETRAN 
A Seccional requereu ao DETRAN e ao Governador do Estado a 

implantação de serviços online, averbando ou cancelando averbações 

de constrições judiciais sobre veículos, garantindo a efetividade das 

decisões do Poder Judiciário.
 

Saiba os detalhes clicando aqui
 
REQUERIDA SUSPENSÃO DE PRAZOS 
NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
PREVIDENCIÁRIOS ATÉ A 
ESTABILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INSS 
DIGITAL E MEU INSS 
A OAB/SC enviou o Ofício 563/2020 à Diretoria de Atendimento do 

INSS, em Brasília, requerendo a suspensão dos prazos em ambas as 

plataformas – INSS Digital e Meu INSS.

A instabilidade nos sistemas está prejudicando os advogados e os 

segurados que dependem exclusivamente do efetivo funcionamento 

dos canais virtuais da autarquia, diante da interrupção dos 

atendimentos presenciais em razão da pandemia do Coronavírus. 
 

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-apos-interlocucao-oabsc-cartorios-imoveis-santa-catarina-atendem-servicos-online/17445
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-requer-ao-detran-e-governo-do-estado-servicos-online-referentes-veiculos-para-gara/17616
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-requer-suspensao-prazos-ate-estabilizacao-dos-sistemas-inss-digital-e-meu/17573


CONTATOS DO PODER
JUDICIÁRIO CATARINENSE
Os Advogados e as advogadas de Santa Catarina podem procurar os 

serviços do Poder Judiciário através dos telefones e e-mails durante este 

período de restrições aos serviços em razão da pandemia do 

Coronavírus. 

Saiba os detalhes clicando aqui 

DÚVIDAS
Fortalecendo a gestão inovadora da Ordem, a diretoria criou um canal de 

comunicação para a advocacia tirar dúvidas sobre os impactos da crise da 

pandemia no Judiciário. Envie suas perguntas, críticas e saiba o caminho 

certo a percorrer nestes tempos difíceis. 

Saiba os detalhes clicando aqui
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https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-reforca-contatos-do-judiciario-advocacia-catarinense-para-este-periodo-crise/17441
https://www.oab-sc.org.br/noticias/coronavirus-oabsc-cria-canal-comunicacao-para-advocacia-tirar-duvidas-sobre-os-impactos-crise-pandem/17466


11.
QUER
SABER MAIS?

A advocacia catarinense pode conferir todas as medidas definidas para 

prevenir o Coronavírus no Judiciário e na OAB/SC.

Saiba os detalhes clicando aqui
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/oabsc

@oabsantacatarina

/telematicaoab

/oabsc

/company/oabsc

oab-sc.org.br

https://www.oab-sc.org.br/noticias/confira-as-medidas-definidas-para-prevenir-coronavirus-no-judiciario-e-na-oabsc/17401
https://www.instagram.com/oabsantacatarina/
http://facebook.com/oabsc
https://www.youtube.com/telematicaoab
https://flickr.com/oabsc
https://br.linkedin.com/company/oabsc
https://www.oab-sc.org.br/
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SUPLENTE DA DIRETORIA

Liliane Rossi Castagna
SUPLENTE DA DIRETORIA

Nelson Carvalho Neto
SUPLENTE DA DIRETORIA

Harisson Araújo Almeida
CONSELHEIRO FISCAL - TITULAR

Luis Henrique Pinto Lopes
CONSELHEIRO FISCAL - TITULAR

Marion Elisabete da Silva
CONSELHEIRA FISCAL - TITULAR

Anselmo da Silva Livramento Machado
CONSELHEIRO FISCAL - SUPLENTE

Gilberto Batistello
CONSELHEIRO FISCAL - SUPLENTE

Rosana Guimarães Corrêa
CONSELHEIRO FISCAL - SUPLENTED
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DIRETORIA E
COORDENAÇÕES ESA/SC

Marcus Vinícius Motter Borges
DIRETOR-GERAL

Isabela Pinheiro Medeiros
VICE-DIRETORA GERAL E DIRETORA DO NÚCLEO DE PROCESSO CIVIL

André Schmidt Jannis 
SECRETÁRIO-GERAL

Fernanda Sell de Souto Goulart Fernandes 
DIRETORA DO NÚCLEO DE DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL

Juliano Keller do Valle
DIRETOR DO NÚCLEO DE PRÁTICA PENAL 

Thiago Martinelli Veiga
DIRETOR DO NÚCLEO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

Rodrigo Steinmann Bayer
DIRETOR DO NÚCLEO DE DIREITO TRABALHISTA 

Jorge Nunes da Rosa Filho 
DIRETOR DO NÚCLEO DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

Felipe César Lapa Boselli 
DIRETOR DO NÚCLEO DE DIREITO PÚBLICO 

Ricardo José da Rosa 
DIRETOR DO NÚCLEO DE ÉTICA PROFISSIONAL

João Henrique Carvalho Orssato
COORDENADOR DO ESAPP 

Lucas Rocha Mendes 
COORDENADOR DO WEBINAR 

Giglione Edite Zanela Maia 
COORDENADORA DA TV/ESA 

Beatriz Campos Kowalski 
COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO 
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CONSELHEIROS FEDERAIS

Fábio Jeremias de Souza
José Sergio da Silva Cristóvam

Paulo Marcondes Brincas
Sabine Mara Müller Souto
Sandra Krieger Gonçalves

Tullo Cavallazzi Filho

CONSELHEIROS ESTADUAIS

Adriano Tavares da Silva
Alessandra Bento

Alexandre Barcelos João
Alexandre dos Santos Priess
Alexandre José Biem Neuber

Alexandre Vieira Simon
Antônio Cesar Poletto

Antônio Naschwenweng Neto
Breno Angioletti Licio

Caroline Terezinha Rasmussen da Silva
Cassiano Ricardo Starck

Celise Roesler Kobs
Charles Pamplona Zimmermann

Dalvani Luzia Propodoski Rocha Vieira Janck
Daniela Dal-Bó Gava

Edirlene Reginaldo de Freitas
Edson Hodecker

Eleandro Roberto Brustolin
Elizandra Maira Giacchini Mayer

Erlon da Rosa Fonseca
Evelin Fabricia Roch CensiC
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Fabiana Guardini Nogueira
Fabio Jablonski Philippi

Fernanda Sell de Souto Goulart Fernandes
Flaviano Vetter Tauscheck

Flavio Pinheiro Neto
Francisco Kenji Nishioka

Gabriela Almeida Marcon Nora
Germano de Oliveira Pereira

Giane Brusque Bello
Gilese Lemos Kravchychyn

Gustavo Amorim
Helania Jussara Goulart

Helena Nastassya Pascoal Pitsica
Humberto Eurico Feldmann

Isabela Pinheiro Medeiros
Jairo Vicente Clivatti
Janaina Ferri Maines
Jean Carlos Machado

João Marcelo Lang
Jonathan Zago Appi

Jorge André Ritzmann de Oliveira
Jovenil de Jesus Arruda
Juliana Ribeiro Goulart

Leandro da Silva Constante
Leonardo Pereima de Oliveira Pinto

Leonardo Reis de Oliveira
Lucas de Costa Alberton

Lucas Fajardo Nunes Hildebrand
Ludmila Amanda Hanisch
Luiz Eduardo Lapolli Conti

Maciel Colli
Marcelo Ramos Peregrino Ferreira

Márcio André Sachet
Marcos José Campos Cattani
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Maria Cristina Renon
Marilza Laurindo do Prado

Niladir Butzke
Odair Fernando Drey

Orlando Mazzota Neto
Ortenilo Azzolini

Pedro Adilão Ferraria Junior
Pedro Miranda de Oliveira

Rafael Niebuhr Maia de Oliveira
Rafael Piva Neves

Raphael dos Santos Bigaton
Raquel Zanolla

Renata Lima de Castilho
Renato Mattar Cepeda

Ricardo Correa Júnior
Rita de Bastiani

Rodnei Jorge dos Santos
Rodrigo Fernandes Pereira

Rodrigo Prigol
Rogerio Duarte da Silva

Rosane Maçaneiro
Rosemeri Farina

Rudimar Roberto Bortolotto
Rycharde Farah
Sérgio Dalmina

Simone Herrmann Azevedo Souza Brummer
Suzam Keli Negretto

Tatiana Kahlhofer
Thiago Custódio Pereira

Thiago Souza de Albuquerque
Vanessa Azevedo Barcelos

Wolmar Alexandre Antunes Giusti
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PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES

ARARANGUÁ
LAÉRCIO MACHADO JÚNIOR

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SHAMES ANDRÉ PIETRO DE OLIVEIRA

BALNEÁRIO PIÇARRAS
MAURICIO KOCHE

BIGUAÇU
CARLOS EDUARDO MARINHO

BLUMENAU
MARIA TERESINHA ERBS

BRAÇO DO NORTE
TATIANA DELLA GIUSTINA

BRUSQUE
RENATO MUNHOZ

CAÇADOR
EDIANEZ BORTOT FAORO

CAMBORIÚ
MARIA DE FATHIMA DA COSTA SANTINI TELES

CAMPOS NOVOS
EDUARDO MARTINS ANTUNES

CANOINHAS
ISRAEL DIAS DOS SANTOS

CHAPECÓ
THIAGO DEGASPERIN

CONCÓRDIA
MIRIAN GERHARDT DALLEGRAVE

CRICIÚMA
RAFAEL BURIGO SERAFIM

CURITIBANOS
CARLOS LEONARDO SALVADORI DIDONÉ

FRAIBURGO
GEDSON PAGNUSSATT

GAROPABA
MARIA ISABELA CANTARELLI SAHIONE
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GASPAR
CHRISTIAN MARCEL BATISTA

IMBITUBA
KADYR SEBOLT CARGNIN

INDAIAL
FRANCIELE PACKER JACOBSEN

ITAJAÍ
RENATO FELIPE DE SOUZA

ITAPEMA
JALUSA MAYER GUIMARAES

JARAGUÁ DO SUL
GUSTAVO PACHER

JOAÇABA
ELISANGELA SCHAITEL

JOINVILLE
MARIA DE LOURDES BELLO ZIMATH

LAGES
RODRIGO GOETTEN DE ALMEIDA

LAGUNA
LEANDRO SCHIEFLER BENTO

MAFRA
RAFAEL ELIAS DA COSTA

MARAVILHA
TIAGO MOZZAQUATRO FANTINEL

NAVEGANTES
ANA ELISA MAMFRIM FARIAS

ORLEANS
FERNANDO CRUZETTA

PALHOÇA
LEANDRO BERNARDINO RACHADEL

PALMITOS
ANGELA FABIANA BEUTLER

PINHALZINHO
JONY STULP

PORTO UNIÃO
DANIELLE MASNIK
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RIO DO SUL
FABIO JOSE SOAR

SÃO BENTO DO SUL
MAURÍCIO MARTINS WILLEMANN

SÃO FRANCISCO DO SUL
MIZAEL WANDERSEE CUNHA

SÃO JOAQUIM
CRISTIANO SOUZA DA ROSA

SÃO JOSÉ
HERTA DE SOUZA

SÃO LOURENÇO DO OESTE
RENATO HARTWIG GRAHL

SÃO MIGUEL DO OESTE
ELOI PEDRO BONAMIGO

SOMBRIO
ANDRÉ GIORDANE BARRETO

TIJUCAS
JOÃO MORAES AZZI JÚNIOR

TIMBÓ
ALEXANDRE ALVES VAILATTI

TUBARÃO
ERIVELTON ALEXANDRE MENDONÇA FILETI

TURVO
PATRICIA VELHO DA SILVA

VIDEIRA
ELIANE SPRICIGO

XANXERÊ
FERNANDA OLIVEIRA






