
     

 

ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM OS PRESIDENTES DE 

SUBSEÇÕES – 17/04/2020 – 14h – VIDEOCONFERÊNCIA - Suspensão de 

prazos CNJ  

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte, às 14h, foi realizada por 

videoconferência reunião extraordinária dos Presidentes das Subseções da 

OAB/SC, para a qual todos os presidentes de subseções foram convocados o 

senhor Presidente da Seccional Dr. Rafael de Assis Horn deu início à reunião. 

Registram-se as presenças dos Diretores da OAB/SC: Dr. Eduardo de Mello e 

Souza, Secretário-Geral; Dra. Luciane Regina Mortari Zechini, Secretária-

Geral Adjunta e Dr. Juliano Mandelli Moreira, Diretor Tesoureiro bem como 

da Dra. Cláudia da Silva Prudêncio, Presidente da CAASC, Dr. Pedro 

Cascaes Neto, Vice-Presidente da CAASC; Dr. Pedro Miranda de Oliveira, 

Conselheiro Estadual e Coordenador Geral das Comissões e dos Presidentes 

de Subseções: Drs.(as) Laércio Machado Júnior, Subseção de Araranguá, 

Shames André Pietro de Oliveira, Subseção de Balneário Camboriú; 

Mauricio Koche, Subseção de Balneário Piçarras; Carlos Eduardo Marinho, 

Subseção de Biguaçu; Maria Teresinha Erbs, Subseção de Blumenau; 

Tatiana Della Giustina, Subseção de Braço do Norte; Edianez Bortot Faoro, 

Subseção de Caçador; Maria de Fáthima da Costa Santini Teles, Subseção 

de Camboriú; Eduardo Martins Antunes, Subseção de Campos Novos; 

Thiago Degasperin, Subseção de Chapecó; Mirian Gerhardt Dallegrave, 

Subseção de Concórdia; Rafael Búrigo Serafim, Subseção de Criciúma; 

Carlos Leonardo Salvadori Didoné, Presidente da Subseção de Curitibanos; 

Gedson Pagnussatt, Subseção de Fraiburgo; Isabela Sahione Sanchotene, 

Presidente da Suseção de Garopaba; Christian Marcel Batista, Presidente da 

Subseção de Gaspar; Kadyr Sebolt Cargnin, Subseção de Imbituba; Jalusa 

Mayer Guimarães, Subseção de Itapema; Gustavo Pacher, Presidente da 

Subseção de Jaraguá do Sul; Elisangela Schaitel, Subseção de Joaçaba; 

Maria de Lourdes Bello Zimath, Subseção de Joinville; Rodrigo Goetten de 

Almeida, Subseção de Lages; Leandro Schiefler Bento, Subseção de 

Laguna; Rafael Elias da Costa, Subseção de Mafra; Tiago Mozzaquatro 

Fantinel, Subseção de Maravilha;  Ana Elisa Mamfrim Farias, Subseção 

Navegantes; Angela Fabiana Beutler, Subseção de Palmitos; Jony Stulp, 

Subseção de Pinhalzinho; Danielle Masnik, Subseção de Porto União; Fabio 

José Soar, Subseção de Rio do Sul; Mauricio Martins Willemann, Subseção 

São Bento do Sul; Herta de Souza, Subseção São José; Eloi Pedro 



Bonamigo, Subseção de São Miguel do Oeste; André Giordane Barreto, 

Subseção Sombrio; João Moraes Azzi Jr., Subseção Tijucas; Alexandre 

Alves Vailatti, Subseção Timbó; Erivelton Alexandre de Mendonça Fileti, 

Subseção de Tubarão; Patrícia Velho da Silva, Subseção de Turvo; Eliane 

Spricigo, Subseção de Videira, Fernanda Oliveira, Subseção de Xanxerê. 

Justificadas ausências do Vice-Presidente Dr. Maurício Alessandro Voos e dos 

Presidentes de Subseções Drs. (as) Cristiano Souza da Rosa, Subseção de 

São Joaquim; Fernando Cruzetta, Subseção de Orleans; Renato Hartwig Grahl, 

Subseção de São Lourenço do Oeste; Mizael Wandersee Cunha, Subseção de 

São Francisco do Sul; Franciele Packer Jacobsen, Subseção de Indaial. 

Iniciada reunião para tratar sobre a suspensão dos prazos judiciais após 

30/04, Presidente Rafael apresentou os resultados da pesquisa no site da 

OAB/SC que perguntou: “Você é a favor do retorno dos prazos processuais nos 

processos judiciais eletrônicos a partir de 30/04?” A pesquisa foi respondida 

por 6.934 advogados catarinenses o que colocou como um número significativo 

de acessos sendo que 48,7% responderam “Sim, os processos eletrônicos 

precisam seguir”; 46,1% responderam “Não, é melhor continuar com uma 

suspensão geral e 5,2% responderam “Ainda não tenho opinião formada sobre 

o assunto”. Ato contínuo relatou a reunião do Conselho Pleno que ocorreu no 

dia de hoje virtualmente a partir das 9h, que deliberou dentre outros assuntos 

por acolher a pesquisa realizada e oficiar ao Conselho Federal da OAB bem 

como aos tribunais os quais Santa Catarina faz parte que haja a retomada de 

prazos desde que garantidas algumas condicionantes. Após manifestações dos 

presidentes das subseções de Curitibanos, Joinville, São José, Chapecó, 

Tijucas, Gaspar e Criciúma, os quais repassaram os posicionamentos de suas 

subseções dentre outras colocações nas suas localidades, o Dr. Rafael Horn 

leu a minuta do ofício a ser encaminhada às entidades supramencionadas e 

questionou se o colégio de presidentes acolheria o resultado da pesquisa com 

a deliberação do Conselho Pleno ao decidir que, em posição conjunta do 

Conselho Pleno e Colégio de Presidentes das Subseções que representam a 

Seccional de Santa Catarina decidiram pelo posicionamento de retomada dos 

prazos com as condicionantes a seguir lidas, uma a uma, para que sejam 

resguardadas algumas garantias, quais sejam elas: (1) atendimento mínimo 

nas varas, diretorias e gabinetes (pelo menos um servidor, com observância a 

todas as medidas de segurança e higiene), mantendo, no sítio eletrônico do 

Poder Judiciário, atualizada a relação de telefones para atendimento, bem 

como que o servidor responsável pelo atendimento no plantão também seja 

municiado com tais informações, em respeito à disposição do art. 216 do CPC; 

(2) possibilidade de o advogado requerer, dadas as suas condições pessoais 

(p. ex., contaminado pelo coronavírus, família monoparental com filhos, sem 

equipamentos de informática em casa, local onde seja necessária a realização 

de diligência para cumprimento do prazo se encontrar fechado), a continuidade 

da suspensão dos prazos ou a sua contagem em dobro (artigo 139, VI do CPC 



c/c 222, parágrafo 2º, e art. 223, todos do CPC); (3) disponibilização acesso 

aos magistrados e chefes de secretaria, nos termos do artigo 7º, VIII do 

EAOAB, garantindo-se o atendimento da advocacia através do telefone, e-mail, 

Whatsapp ou plataforma de reuniões virtuais; (4) nos julgamentos colegiados 

virtuais por videoconferência, que sejam garantidos a publicidade da sessão e 

o direito do advogado requerer a retirada de pauta ou sustentar oralmente ao 

vivo (com áudio e vídeo), suscitar questão de ordem e a disponibilização de 

acesso aos votos na medida em que forem proferidos, e não apenas após a 

conclusão do julgamento; (5) que seja priorizada a digitalização dos processos 

físicos de primeiro grau, permitindo sua urgente tramitação eletrônica, evitando-

se maior atraso no atendimento aos jurisdicionados que são partes nos 

processos mais antigos que hoje tramitam, principalmente para garantir a  

emissão de alvarás e a efetividade de decisões judiciais; (6) que se apresente 

solução para expedir-se e dar cumprimento aos mandados judiciais que se 

encontram represados; (7) retorno das realizações de audiência de conciliação 

através do meio virtual, as quais foram aprovadas à unanimidade. A 

Presidente da Subseção de Itapema solicitou a intervenção da Seccional para 

que houvesse solicitação que as publicações não sairiam de uma vez só após 

o término da suspensão dos prazos, onde restou esclarecido pelo Presidente 

da Seccional que a orientação do CNJ seria de que as publicações deveriam 

continuar e que, a princípio, estavam sendo publicadas normalmente. Solicitou 

a mesma que verificasse tal informação de quais cartórios estão represando 

publicações em Itapema e, caso confirmado, que então fosse encaminhado à 

Seccional para ulteriores providências. O Presidente da Subseção de Balneário 

Camboriú que ressaltou as falhas do atendimento por telefone das varas em 

geral, que apesar do número disponível do site, não atendem as ligações, onde 

também o presidente Rafael solicitou encaminhado todos os casos para que 

ele possa repassar à Presidência do TJSC. A Presidente de São José alertou 

que nas Varas de Trabalho da Comarca o atendimento é exclusivo por e-mail e 

que enviaria tal reclamação à Seccional, sendo que o Presidente da Subseção 

de Biguaçu alega ter interesse no mesmo requerimento tendo em vista que são 

as mesmas Varas que atendem sua região. A Presidente de Garopaba relatou 

as audiências de instrução virtuais em sua Comarca e o Presidente da 

Seccional explicou que a OAB não chancelará tais audiências, pois além de ser 

muito arriscada, tal determinação tem que ser do CNJ. Antes de encerrar, 

Presidente da Subseção de Tubarão juntamente com o de Araranguá 

colocaram a sua solidariedade ao presidente da seccional referente ao pedido 

de impeachment feito no início da semana por um advogado de Itajaí refutando 

tal pedido alegando ser um ataque pessoal. Disseram que gostariam de 

encaminhar ao Conselho Estadual um pedido de Desagravo em favor do 

Presidente Rafael Horn. Seguiram comentários dos presidentes de Balneário 

Camboriú, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Porto União, Tijucas, São José, 

Blumenau, Chapecó, Criciúma (ressalvando que seria interessante uma moção 

de apoio ao trabalho que tem sido feito) e Joinville, além de manifestações pelo 



chat dos Presidentes das Subseções de Braço do Norte, São Bento do Sul, 

Balneário Piçarras e Garopaba. Aprovada Moção no sentido de manifestar 

irrestrito apoio ao trabalho da Diretoria da Seccional catarinense, na pessoa do 

Presidente Rafael Horn, e que tem muito bem liderado a advocacia 

catarinense, em especial durante esse período de pandemia, repudiando 

investidas desprovidas de qualquer base jurídica ou moral, patrocinadas 

covardemente contra a sua pessoa, a configurar um ataque à própria instituição 

e um desrespeito aos advogados e advogadas catarinenses. O Presidente 

Rafael disse que se conforta com o apoio das falas e que a união de todos será 

muito importante nesse momento de pandemia que acredita ser um marco 

divisório entre os séculos XX e XXI que trará uma nova forma de se relacionar 

e fazer política altruísta de caráter voluntário, hoje aqui realizadas por todos. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Seccional encerrou a reunião 

desejando a todos um excelente final de semana e eu, Erivelton Alexandre 

Mendonça Filetti, Secretário designado, lavrei a presente ata, que, após 

aprovada, será assinada pelos Senhores Diretores da Ordem dos Advogados 

do Brasil, Seccional de Santa Catarina. 
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