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     CARTA DE INDAIAL 
 
 
O Colégio Regional de Presidentes das Subseções da Ordem dos Advogados 

do Brasil, Seção de Santa Catarina – Região do Médio e Alto Vale, reunido de 

forma híbrida, no dia 28 de setembro de 2022, para cumprimento do art. 105 do 

Regimento Interno da OAB/SC e do §1º do art. 2º do Regimento Interno do 

Colégio de Presidentes, atendendo às suas funções institucionais, deliberou: 

 

1) Enaltecer a atuação da CAASC através dos vários projetos 

desenvolvidos, especialmente em atenção à saúde dos advogados e 

advogadas catarinenses.  

 

2) Apoiar o projeto Novos Caminhos em cada subseção. 

 
3) Reconhecer o trabalho desenvolvido pela ESA – Escola Superior da 

Advocacia e Comissões em prol do aperfeiçoamento, ratificando 

compromisso em levar o conhecimento à advocacia através dos cursos 

e jornadas da advocacia. 

 
4) Viabilizar junto ao TJSC o retorno do menu de atualização dos cálculos 

judiciais, nos termos do que disciplina o art. 523 e 524 do NCPC, sendo 

esclarecido que em consulta ao TJSC que o sistema será novamente 

disponibilizado quando da completa atualização do site institucional, o 

que deverá ocorrer dentro do prazo de 60 dias aproximadamente. 

 
5) Ratificar os procedimentos já anteriormente adotados pela gestão 

Seccional quanto à remuneração dos advogados nomeados em 

procedimentos extrajudiciais do MPSC, buscando pela solução já em 

andamento, inclusive quanto ao acompanhamento dos Inquéritos 

Policiais, ratificando-se o mesmo posicionamento já adotado nos 

Colégios Regionais de Presidentes anteriormente realizados no ano 

corrente, estando entre as prioridades da gestão neste âmbito. 

 
6) Trabalhar junto ao Executivo para que se estude a possibilidade de   

remuneração dos advogados que prestam consultoria jurídica no âmbito 

da assistência judiciária gratuita caso não resultem em ajuizamento de 

ações junto ao Poder Judiciário, estabelecendo formas de controle a 

respeito. 

 
7) Solicitar ao TJSC o estabelecimento de critérios objetivos para 

suspensão de prazos e audiências em caso de cheias. 
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8) Solicitar ao TJSC que oriente os magistrados quanto aos atos de 

nomeação de defensores dativos, especialmente no que tange ao modo 

de cientificação dos jurisdicionados, aperfeiçoando-se o sistema. 

 
9) Divulgar e orientar acerca da adequação das atividades do poder 

judiciário de SC às determinações da Convenção Internacional sobre 

direitos da pessoa com deficiência, onde já há a possibilidade para que 

os advogados portadores de necessidades especiais possam 

acompanhar os atos processuais, indicando que seja dada publicidade e 

amplo conhecimento a todos os advogados deste serviço, sempre em 

consonância com a efetiva necessidade dos mesmos. 

 
10) Harmonizar os eventos jurídico-acadêmicos nas Subseções integrantes 

desta Regional, ajustando que haverá ampla divulgação prévia dos 

eventos promovidos pela Seccional, estabelecendo entre as Subseções 

desta região para que eventos que versem sobre o mesmo tema sejam 

abarcados por todas, unindo esforços para angariar público participante 

regionalizado. 

 

                                       Indaial, 28 de setembro de 2022. 


