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Ofício nº 236/2021-GP                                    Florianópolis, 18 de março de 2021. 

 

 
Ref.: Seu Ofício SINJUSC Nº 23/2021 
 
 

Senhor Presidente, 

 

Em ofício a esta Presidência, V. Sa. cria um monólogo disfarçado de diálogo no 

qual aparentemente discute questões que a OAB/SC, no cumprimento de sua 

missão institucional de porta-voz da advocacia e da cidadania, estaria tratando 

com o Tribunal de Justiça, e somente com aquela Corte, por ser a instância 

institucional apropriada para tal. 

 

Apesar da confusa redação, analisamos atentamente o teor e, tão-somente em 

respeito à tradição da entidade sindical, passamos a comentar o expediente. 

 

Vê-se que a manifestação é um apanhado de queixas, inverdades, 

admoestações, ingerências, ameaças, ironias e acusações infundadas dirigidas à 

OAB/SC. 

 

Queixas, quando alega que “o alto rendimento do trabalho tem custado muito ao 

trabalhador” e que “problemas tecnológicos são frequentes” e que “a OAB deveria 

ter um pouco mais de respeito conosco”. 

 

Inverdades, quando alega terem “sido tratados de forma infantilizada pela OAB, 

que foi muito ofensiva em sua estratégia” e pergunta “porque [sic] falar com o 

TJSC se é mais fácil atacar os servidores”. 

 

Admoestações, quando indica a esta Presidência que “passe a agir de maneira 

adequada e, efetivamente, passe à (sic) colaborar para o encontro de 

resoluções”. 

 

 

 

Ao Senhor 
Helio Lentz P. Neto 
Presidente do SINJUSC 
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Ingerências, quando escreve que “sobre o funcionamento das atividades 

presenciais e referente ao atendimento virtual, a Ordem dos Advogados do Brasil 

de Santa Catarina permaneceu na superfície, não adentrando naquilo que, 

verdadeiramente, poderia trazer benefícios à toda comunidade jurídica, como, por 

exemplo, o esforço para o preenchimento dos 884 cargos vagos no judiciário 

estadual de Santa Catarina” e que “se [esta Presidência] quer melhoria no 

judiciário (e nos hospitais públicos e na educação pública) compete a sua 

instituição se posicionar a este respeito”. 

 

Ameaças, quando afirma que os servidores vão “ter que parar de trabalhar nos 

processos”. 

 

Ironias, quando diz que vão “pedir à Direção do TJ que baixe as [...] metas para 

que possamos ter tempo para calcular quantas são as pessoas que têm 

dificuldade para falar com seus advogados” e quando menciona que “Talvez 

assim, em prosa, [esta Presidência] compreenda os problemas estruturais 

existentes no Poder Judiciário de Santa Catarina”. 

 

Acusações, quando alega que “o relatório apresenta informações de maneira 

leviana e engrossa de forma tendenciosa o discurso contra o serviço público”. 

 

Não se pretende – ao contrário do demonstrado por V. Sa. – o desbordamento da 

questão para instância inadequada, uma vez que descabe à OAB/SC interferir 

nos temas que afetam os servidores do Judiciário estadual no âmbito de sua 

relação estatutária, circunscrita ao vínculo funcional, sobre o qual não temos, 

nem pretendemos, qualquer ingerência. 

 

É forçoso que se esclareça que o Balcão Virtual é solução normatizada pelo 

Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução 372, a pedido da OAB/SC, 

normativa que deve receber acatamento por sua origem.  

 

A OAB/SC busca apenas garantir adequado tratamento à advocacia que, neste 

momento de pandemia e suspensão do atendimento presencial, inicia pelo 

atendimento de chamadas telefônicas e fornecimento de respostas às demandas 

dos jurisdicionados, que antes eram prestadas nos balcões dos Fóruns hoje 

fechados. 
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Descontentamentos funcionais, mesmo que legítimos, não podem, nem devem, 

macular o desempenho funcional daqueles que – remunerados pelos 

jurisdicionados – tentam afrontar-lhes os direitos, aviltando, justamente os 

profissionais que são constitucionalmente designados para defendê-los. 

 

Atenciosamente, 
 
 
 

 

 

RAFAEL DE ASSIS HORN 

Presidente 

 

 

 

 

 


