
ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

 

                                                                       

OFÍCIO N. 757/2021-GP

Florianópolis, data da assinatura digital.
 

A Sua Excelência o Senhor
Rafael de Assis Horn
Presidente da OAB/SC
Florianópolis - SC
 
 
Assunto: Pandemia e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 4/2021
 
 

Senhor Presidente,
 
Informo a Vossa Excelência a expedição, nesta data, do Ofício

Circular n. 19/2021-GP, que recomenda aos magistrados deste Poder Judiciário a
suspensão da realização de júris, atos processuais instrutórios, audiências, perícias
judiciais, e o cumprimento de mandados em todas as Comarcas do Estado, em
razão da grave crise sanitária provocada pelo agravamento da pandemia da
Covid-19, nos termos da Resolução Conjunta GP/CGJ n. 4, de 24 de fevereiro de
2021, sem prejuízo de novas medidas que se façam necessárias.

Cordialmente,

 

Desembargador Ricardo Roesler
Presidente

Documento assinado eletronicamente por RICARDO JOSE ROESLER,
PRESIDENTE, em 02/03/2021, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código verificador 5388334 e o
código CRC 601E9EA9.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFÍCIO-CIRCULAR N. 19/2021-GP

Florianópolis, data da assinatura digital.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Juiz(a) de Direito
Juiz(a) Substituto
Neste

Assunto: Pandemia e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 4/2021

Excelentíssimos(as) Senhores(as) Juízes(as) de Direito,

Com o agravamento da pandemia de Covid-19 em todas as regiões do estado de Santa
Catarina, a Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de Santa Catarina, em expediente remetido a este
Tribunal, mostrou preocupação com a realização de atos processuais que possam comprometer a segurança
em razão do deslocamento e reunião de partes, testemunhas, servidores e advogados. A situação de grave
crise sanitária, como amplamente divulgado, inspira o máximo cuidado para evitar ou minimizar os riscos
de contaminação.

Diante  disso,  recomenda-se,  com  urgência,  o  cumprimento  rigoroso  das  regras
estabelecidas na Resolução Conjunta GP/CGJ n. 4, de 24 de fevereiro de 2021, em especial a suspensão
da  realização  de  júris  e  atos  processuais  instrutórios,  audiências  e  perícias  judiciais,  e  tampouco  o
cumprimento  de  mandados  em  todas  as  Comarcas  do  Estado.  Para  aqueles  atos  considerados
imprescindíveis, segundo criteriosa avaliação da autoridade judiciária, para evitar perecimento, ameaça ou
grave lesão a direitos, é de suma importância a redobrada atenção aos protocolos expedidos pela Diretoria
de Saúde desta Corte.

Cordialmente,

Desembargador Ricardo Roesler
Presidente

Desembargadora Soraya Nunes Lins

SEI/TJSC - 5387153 - Ofício-circular https://sei.tjsc.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_w...

1 of 2 02/03/2021 15:13

https://sei.tjsc.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_w...


Corregedora-Geral da Justiça

Documento assinado eletronicamente por SORAYA NUNES LINS, CORREGEDOR-GERAL DA
JUSTIÇA, em 02/03/2021, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO JOSE ROESLER, PRESIDENTE, em
02/03/2021, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o
código verificador 5387153 e o código CRC E2E5C157.
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