
 

 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Santa Catarina 
Gabinete da Presidência 

Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4860 – Agronômica – 88025-255 – Florianópolis – SC 
Telefones: (48) 3239-3580 – (48) 3239-3559 

 

Ofício nº 1664/2021-GP                                   Florianópolis, 20 de julho de 2021. 

 

 

Ref.: Seu Of. SEGEP nº 161 - Retomada das atividades jurisdicionais 
presenciais e ampliação do “Balcão Virtual” na Justiça do Trabalho 
 
 
Senhora Presidente, 
 
 
Damos recebido o expediente em referência, o qual responde nosso Ofício 

1338/2021-GP sem, entretanto, sinalizar sobre o atendimento ao ali requerido, 

qual seja a previsão e cronograma para retomada das atividades presenciais no 

âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, a exemplo do que vem 

ocorrendo na Justiça Estadual catarinense. 

 

Oportuno acrescentar à argumentação já apresentada a essa Corte as notícias 

recentes e alvissareiras sobre a pandemia de coronavírus, todas dando conta da 

significativa melhora das condições sanitárias na Capital – aumento da cobertura 

vacinal e quase duas semanas sem óbitos decorrentes de COVID-19 – e em todo 

o estado catarinense, que conta hoje com mais de 1 milhão de pessoas 

vacinadas com as duas doses necessárias à total imunização.1  

 

Este cenário é, portanto, sinalizador da redução do risco de contágio, tanto que o 

Governo do Estado fez editar o Decreto n. 1371/2021, de 14.7.2021, 

estabelecendo maior flexibilidade e liberdade para a realização de atividades 

presenciais e determinando o fim do “home office” para os servidores do 

Executivo Estadual.2 

 

 

 

À Sua Excelência a Senhora  

Desembargadora Maria de Lourdes Leiria 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região 

Florianópolis - SC 

 

                                                 
1 https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/07/17/florianopolis-completa-13-dias-sem-mortes-
por-covid-19 
2 https://www.sc.gov.br/noticias/temas/coronavirus/coronavirus-em-sc-decreto-suspende-
limitacao-de-horarios-de-atividades-e-trabalho-remoto-dos-servidores 
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Queremos crer que as novas condições oportunizam que reiteremos a V. Exa. – 

em nome de toda a Advocacia Catarinense – o pedido de edição das regras que 

contemplem previsão e cronograma para o retorno gradual das atividades 

presenciais no TRT-12, conforme etapas 1, 2, 3 e 4 previstas na Portaria 

Conjunta SEAP/GVP/SECOR N. 207/2020.  

 

Aguardando a manifestação de V. Exa., agradecemos subscrevendo-nos.  
 
Atenciosamente,  
 
 

 
  
         
     RAFAEL DE ASSIS HORN                      GUSTAVO VILLAR MELLO GUIMARÃES 
       Presidente da OAB/SC                                   Presidente da Comissão de Direito  

do Trabalho da OAB/SC 

 

 


