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Ofício nº 1700/2021       Florianópolis, 16 de agosto de 2021. 

   

Ref.: Pleitos relativos à retomada das atividades presenciais 
 
 
Senhor Presidente, 
 
Primeiramente, louvamos e agradecemos os esforços já realizados por essa 
Corte no intuito de determinar a retomada das atividades jurisdicionais  
presenciais em Santa Catarina, medida imprescindível para o pleno exercício da 
advocacia e, em consequência, para o efetivo atendimento aos jurisdicionados. 
 
Entretanto, ainda assim, no âmbito da Justiça Estadual, temos deparado com   
diversas modalidades de atuação dos servidores e magistrados, a depender da 
Vara e da Comarca, variando de virtual a presencial sem que haja qualquer 
justificativa. Estas situações trazem insegurança aos advogados e advogadas 
catarinenses, eis que não existe a certeza sobre quais setores estão trabalhando 
de forma presencial ou virtual e em quais ambientes respectivos. 
 
Para evitar deslocamentos inúteis e solicitações indevidas, vimos requerer a V. 
Exa. que passem a constar no site do Tribunal informações atualizadas sobre 
quais varas, magistrados e servidores estão em atividade presencial e quais em 
home-office ou teletrabalho ou trabalho virtual, possibilitando à advocacia 
catarinense o desempenho adequado de suas funções. 
 
Por outro lado, imprescindível seja expedida normativa no sentido de esclarecer 
que, em relação aos atos de instrução, quando houver oposição de uma das 
partes à realização das audiências exclusivamente virtuais, sejam estas 
realizadas na modalidade híbrida prevista na Resolução 341/2020 do CNJ e 
também no art. 21, §1º, da Resolução 3/2021 do TRF4. 

 

Renovando agradecimentos, ficamos no aguardo da manifestação de V. Exa. no 
menor prazo possível, pela urgência que o caso requer. 
 
 
Atenciosamente, 
 
                                  

            RAFAEL DE ASSIS HORN 
                                                        Presidente 
 
À Sua Excelência o Senhor 
Desembargador Ricardo Roesler 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina 
Florianópolis - SC 


