
 

  
 PODER JUDICIÁRIO 

 JUSTIÇA DO TRABALHO 
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO – SANTA CATARINA 

 
OF. SEGEP Nº 43 

Florianópolis, 1° de março de 2021. 

 
A Sua Excelência o Senhor 
RAFAEL DE ASSIS HORN  
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Santa Catarina  

Florianópolis-SC 

 
 

Assunto: Ofício n° 141/2021-GP. 
 

 

Senhor Presidente, 
 

Com meus cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício nº 141/2021 –           
GP, informo à Vossa Excelência que a Portaria SEAP/SECOR n° 45/2021 implantou            

o “balcão virtual” nas unidades judiciárias deste Tribunal. 

O balcão virtual passará a funcionar a partir de 15 de março, período             
necessário para a divulgação e treinamento das unidades judiciárias. 

Quanto ao “Juízo 100% Digital” regulamentado neste Tribunal pela         
Portaria Conjunta n ° 21/2021, informo que os artigos 5 ° e 32 da referida portaria, que               

tratam da opção por tal modalidade de processamento e quanto à forma de             

atendimento às partes e procuradores, seguiram o disposto nos artigos 3° e 6° da              
Resolução n° 345/2020 do CNJ. 

Com relação às salas para realização de atos por videoconferência          
previstas na Resolução n° 341/2020 do Conselho Nacional de Justiça, informo que            

todas as unidades judiciárias, foros e centros de conciliação - CEJUSC, já atendem             

ao disposto na referida resolução. 
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Quanto ao requerimento formulado pela OAB/SC de imediata utilização         

de tais salas, não há como, por ora, acolher o requerimento diante da situação              
sanitária que se encontra o Estado de SC, decorrente da pandemia do coronavírus. 

No ponto, há que se ressaltar as medidas deste Tribunal tomadas           
desde março de 2020 no sentido de evitar a disseminação do vírus Covid-19. 

Na época mais restritiva da pandemia, em que municípios e o Estado            

de SC decretaram medidas severas de “fechamento” das atividades, o Tribunal           
editou a Portaria Conjunta SEAP/GVP/SECOR n° 83, de 16 março de 2020, que foi              

substituída pela Portaria Conjunta SEAP/GVP/SECOR n° 98 de abril de 2020, esta            
última ainda vigente. 

Por ter sido elaborada na época em que os municípios e Estado            

editaram severos decretos de “fechamento das atividades”, a Portaria Conjunta          
98/2020 determinou a prática de atos exclusivamente telepresenciais (audiências,         

sessões, atendimentos e comunicações com órgãos públicos e privados), visando a           
continuidade das atividades jurisdicionais sem prejuízo à saúde dos servidores,          

magistrados, advogados e jurisdicionados. 

De acordo com a citada portaria, os prazos dos processos virtuais           
continuam correndo desde 04 de maio de 2020, mas com relação aos processos             

processos físicos continuam suspensos desde março de 2020 (art. 36, par. 2°,            
Portaria Conj. 98/2020). 

Logo, a prática de atos processuais que dependam de manifestação          

quanto a eventuais documentos físicos que estejam armazenados em Secretaria (os           
que, por exemplo, não sejam passíveis de digitalização) permanecem suspensos. 

Com relação às audiências, pensando na realização de tais atos de           
forma integralmente telepresencial, sem a necessidade de deslocamento dos         

procuradores, servidores, magistrados, partes e testemunhas, que podem participar         

do ato de onde estiverem, foi editada pela Corregedoria Regional a Portaria CR n°              
01/2020. 

A portaria da corregedoria regional foi editada após reuniões em que           
foram ouvidos o Ministério Público do Trabalho e a da OAB/SC, e tal norma nos               
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permitiu manter elevada produtividade mesmo nas épocas mais graves da          

pandemia, preservando a saúde de todos. 

A ocorrência de eventuais dificuldades técnicas para a participação do          

ato, o que raramente tem ocorrido hoje em dia (após quase um ano de tal forma de                 
atuação), estão disciplinadas nas já mencionadas Portarias Conjunta n°s 98/2020 e           

CR 01/2020. 

Em agosto de 2020 o Tribunal instituiu grupo de trabalho para análise            
da retomada gradual das atividades presenciais (Portaria Seap n° 155/2020), que           

culminou com a edição do normativo de retomada das atividades presenciais, a            
Portaria Conjunta SEAP/GVP/SECOR n° 207/2020, que prevê quatro etapas de          

retomada. 

A etapa 1 (preliminar) observou o disposto na Resolução n° 322/2020,           
mantendo as audiências e sessões telepresenciais e, prioritariamente, a prática de           

atos de forma virtual, autorizando os oficiais de justiça quanto à realização de             
diligências presenciais quando necessário. 

A partir da etapa 2, há autorização para o início de realização de             

audiências presenciais ou híbridas (mistas), com aumento gradual de tal autorização           
até a etapa 4 de retomada. A partir da etapa 2 será possível a utilização das já                 

instaladas salas previstas na Resolução n° 341/2020. 

Observadas as condições sanitárias, o Tribunal implantou em 15 de          

outubro de 2020 a etapa 1 (preliminar). 

No entanto, diante da piora das condições sanitárias, a etapa 1 foi            
suspensa, primeiramente em Florianópolis, a partir do dia 06 de novembro, e, em             

seguida, na unidade de Xanxerê a partir de 12 de novembro, seguido em 18 de               
novembro das unidades de Concórdia e Imbituba e Foro de Tubarão, e, por fim, em               

todo o Estado em 25 de novembro (Ato Conjunto SEAP/SECOR n° 127/2020),            

voltando a se aplicar exclusivamente a Portaria Conjunta 98/2020 e Portaria CR            
01/2020 que garantem de forma segura a continuidade das atividades da Corte. 
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Limitada ao exposto, colho do ensejo para renovar a Vossa Excelência           

protestos de distinta consideração. 
 

Atenciosamente, 
 

 

 
MARIA DE LOURDES LEIRIA 

Desembargadora do Trabalho-Presidente 
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