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Os primeiros 180 dias
de luta: relembre
como a OABRJ
reagiu à pandemia
da Covid-19

Poucos dias depois de a Organização Mundial

de Saúde (OMS) declarar a pandemia de Covid-19, doença
causada pelo novo coronavírus, na quarta-feira, dia 11 de
março, a diretoria da OABRJ arregaçou as mangas e montou
um gabinete de crise em regime de plantão permanente.

Desde aquele mês, enfileiram-se medidas práticas que
têm minorado os impactos da maior crise sanitária em um
século sobre a advocacia fluminense. Os eixos principais
foram a manutenção das garantias profissionais junto aos
tribunais e órgãos públicos, diante da virtualização repentina
dos atos processuais; a viabilização da sobrevivência
financeira da classe e a prevenção do contágio intramuros.
Sempre online por meio dos números do plantão
das comissões que formam sua espinha dorsal, a de
Prerrogativas e a de Direitos Humanos e Assistência
Judiciária, a Seccional iniciou uma reabertura gradual das
estruturas em junho, para apoiar a advocacia na retomada
dos prazos processuais dos tribunais.
A pandemia ainda está em curso, portanto a linha do
tempo a seguir documenta estes primeiros momentos - de
março ao final de agosto - para que sirvam de farol para os
próximos desafios.
Ao clicar nos itens, o leitor é direcionado para o Portal
da OABRJ, onde poderá ler a notícia completa.

RECADO DO PRESIDENTE

PREZADAS E
PREZADOS COLEGAS,
Por causa da pandemia

LUCIANO BANDEIRA

da Covid-19, os últimos meses foram os
mais difíceis da história da advocacia e
do sistema OAB. Durante esse tempo, os
advogados e as advogadas tiveram muitas
vezes a atuação profissional prejudicada. O
Judiciário chegou a fechar as portas.

Para que a Justiça continuasse a funcionar, muito do que
era presencial passou a ser feito remotamente. Diversas
inovações tecnológicas foram implementadas de modo
repentino. Infelizmente, nem todos estavam preparados
para uma mudança tão drástica. Entendemos que existem
realidades diferentes na advocacia e é preciso que a Ordem
considere todas elas.
Temos lutado para que os meios eletrônicos não sejam um
instrumento de afastamento da advocacia no dia a dia dos
tribunais, por exemplo. Se, por um lado, dotamos nossos
escritórios compartilhados com equipamento de vídeo para
teleconferências, por outro acionamos o Conselho Nacional
de Justiça para que as audiências virtuais não fossem uma
imposição (CONTINUA).

“Somos a seccional
que mais serviços
oferece à advocacia:
são 250 escritórios
compartilhados,
a maior rede de
delegados de
prerrogativas e o
recorte digital, além
de convênios pioneiros
com a CEF, o Banco do
Brasil, o TJRJ e o TRT1”
LUCIANO BANDEIRA

Para a OABRJ, os desafios surgidos com a pandemia foram
imensos. Tivemos que fechar as instalações mantendo o
atendimento e os serviços essenciais, tudo remotamente.
Foi um esforço enorme de adaptação da direção e dos
funcionários da Ordem. Uma cura definitiva para esse
coronavírus é uma esperança, mas não ocorrerá da noite
para o dia. Até lá, precisamos iniciar uma flexibilização
segura e responsável.
Temos feito isso. Esta revista digital lista algumas das
principais medidas tomadas pela Ordem para enfrentar a
crise. São ações que nos permitem continuar trabalhando,
honrando compromissos com nossos clientes e com a
sociedade. Demos foco especial a cursos de capacitação
e a vídeos que explicam algumas das mudanças, como a
introdução do sistema PJe e da plataforma Cisco Webex.
Em todo o país, somos a seccional que mais serviços oferece
à advocacia. Isso se reflete, entre outras coisas, nos 250
escritórios compartilhados espalhados pelo estado, na maior
rede de delegados em defesa de prerrogativas, no recorte
digital, mas também em convênios pioneiros firmados com
a CEF, com o Banco do Brasil, com o TJRJ e com TRT1, em
um esforço para diminuir o entrave nos pagamentos. Até o
fechamento desta edição, foram mais de 36 mil mandados
de pagamento efetuados durante a pandemia.
Olhando para a frente, temos absoluta convicção de
que advogados e advogadas serão fundamentais na
reconstrução da sociedade brasileira pós-pandemia.

Teremos que ajudar a solucionar litígios, a redefinir pactos e
contratos em todas as áreas.
O país precisará de nós. Seremos, mais uma vez, essenciais
na superação da crise. E a OABRJ continuará lado a
lado com a classe, dando suporte para o pleno exercício
profissional de todas e todos e defendendo de forma
intransigente as prerrogativas da advocacia.
LUCIANO BANDEIRA
Presidente da OABRJ

MARÇO/2020
CLIQUE NAS NOTÍCIAS PARA SER DIRECIONADO PARA
O CONTEÚDO COMPLETO NO PORTAL DA OABRJ

MARÇO/2020

12/03

OABRJ
suspende
cerimônias de
entrega de carteira
aos novos inscritos

13/03

Covid-19:
Diretoria da
OABRJ publica
ato que restringe
funcionamento
da Seccional e das
subseções

14/03

Central
de Atendimento
Telefônico
OABRJ-Caarj tem
funcionamento
especial

MARÇO/2020

16/03

OABRJ cria
gabinete de crise
da Covid-19

16/03

TJRJ
suspende prazos de
processos físicos e
eletrônicos até 31 de
março

16/03

OABRJ pede
“máxima prioridade”
aos alvarás de
pagamento no TRT1

MARÇO/2020

16/03

OABRJ pede
para ser incluída no
comitê de crise
do TJRJ

17/03

OABRJ
pede celeridade em
demandas de caráter
alimentar

17/03

Seap e OABRJ chegam
a acordo que garante acesso da
advocacia ao sistema prisional
durante crise da Covid-19

17/03

OABRJ
pede celeridade em
demandas de caráter
alimentar

MARÇO/2020

17/03

OABRJ faz
alerta sobre o saque
de mandados de
pagamento

17/03

Portal da
OABRJ estreia novos
recursos

18/03

OABRJ
implanta novas
diretrizes de
funcionamento

18/03

OABRJ requer
a TJ preferência por
pagamentos via
transferência bancária

19/03

Seccional
fecha toda sua
estrutura física a partir
desta quinta, 19

MARÇO/2020

19/03

OABRJ
pede prioridade na
quitação de alvarás
e mandados de
pagamento

20/03

20/03

OABRJ
prorroga vencimento
das parcelas de
março, abril e maio
da anuidade

CDH pede
esclarecimentos
à PMERJ sobre
medidas de
segurança referentes
à saúde de seus
agentes

20/03

OABRJ atua
e Vara de Execuções
Penais também terá
plantão eletrônico

23/03

OABRJ e
Caarj conseguem
linha de crédito
para auxiliar colegas
durante a pandemia
da Covid-19

MARÇO/2020

23/03

OABRJ
e CRC pedem
prorrogação de prazo
para declaração do
İmposto de Renda

25/03

Vitória
da OABRJ:
governo
estadual inclui
advocacia
no rol das
atividades
essenciais
com livre
locomoção

MARÇO/2020

25/03

OABRJ
questiona órgãos
sobre medidas para
conter epidemia nos
presídios do estado

30/03

Recebimento
de mandados de
pagamento do TJ
pode ser autorizado
via Portal da OABRJ

31/03

Advocacia
pode se cadastrar
no Portal da OABRJ
para recebimento de
alvarás junto à Caixa
Econômica

31/03

Após
firmar convênio
com bancos, OABRJ
libera acesso à Área
Restrita do portal

31/03

Cortes
e bancos se
sensibilizam à
pressão da OABRJ
por prioridade
máxima a alvarás

ABRIL/2020
CLIQUE NAS NOTÍCIAS PARA SER DIRECIONADO PARA
O CONTEÚDO COMPLETO NO PORTAL DA OABRJ

ABRIL/2020

01/04

OABRJ
responde principais
dúvidas sobre o
peticionamento
eletrônico

07/04

Seccional
envia à Secretaria de
Fazenda do Estado
propostas de alívio
tributário e fiscal

09/04

OABRJ
reforça pedido para
que pagamentos de
verbas alimentares
sejam prioridade

13/04

Requerentes
da inscrição na
Ordem receberão sua
identidade e poderão
advogar com a
Carteira Digital

13/04

OABRJ
requer ao TJ
facilitação de acesso
para a advocacia ao
sistema adotado
pela VEP

ABRIL/2020

24/04

OABRJ
estabelece regras
temporárias para
cadastro no INSS
Digital

27/04

29/04

Preocupada
com falta de
estrutura para
videoconferências,
OABRJ oficia ao TJ e
ao TRT1

Convênio
com BB cria mais um
canal de solicitação
de pagamento de
alvarás do TJ no
Portal da OABRJ

29/04

Seccional
pede à Justiça
Federal flexibilização
de prazos
preocupada com
estrutura para
videoconferências

ABRIL/2020

29/04

29/04

OABRJ
realiza primeiro
Colégio de
Presidentes de
Subseção por
videoconferência

OABRJ
requer ao TRT1
que advocacia
tenha palavra
final na opção por
videoconferências

MAIO/2020
CLIQUE NAS NOTÍCIAS PARA SER DIRECIONADO PARA
O CONTEÚDO COMPLETO NO PORTAL DA OABRJ

MAIO/2020

04/05

OABRJ vai ao
CNJ por mudanças
nas regras para
retomada dos
prazos processuais
e adiamento de
videoconferências

04/05

Seccional
organiza forçatarefa para auxiliar
advocacia na
retomada dos prazos
e cria novos canais
para denúncias

04/05

OABRJ
participa de reunião
com TRT1, BB e Caixa
para tratar de atrasos
no pagamento de
alvarás

06/05

Novo
convênio firmado
pela OABRJ oferece
solução para baixar
autos do TJ de forma
mais prática

MAIO/2020

07/05

Iniciativas
da OABRJ junto
ao Judiciário e
desagravo pautam
1ª reunião virtual do
Conselho Pleno

09/05

OABRJ critica
proposta de uso de
contêineres para
isolamento de presos
com Covid-19

08/05

CJT
disponibiliza
números de
WhatsApp para dar
suporte à classe

11/05

Alternativa
para aliviar o
Judiciário, Câmara de
Mediação da OABRJ
migra para o digital

15/05

OABRJ é
signatária de nota
com diretrizes para a
abordagem da pessoa
com deficiência
em unidades de
acolhimento

MAIO/2020

22/05

22/05

Convênios da OABRJ já garantiram
milhares de ordens de pagamento

OABRJ pede
ao TRT1 garantia de
prerrogativas nas
audiências e sessões
virtuais

MAIO/2020

28/05

OABRJ
pede ao TRF2 para
corrigir falhas no
atendimento virtual
no plantão da 2ª
instância

29/05

OABRJ pede
ao TJ urgência na
conclusão do sistema
da VEP

JUNHO/2020
CLIQUE NAS NOTÍCIAS PARA SER DIRECIONADO PARA
O CONTEÚDO COMPLETO NO PORTAL DA OABRJ

JUNHO/2020

01/06

Retomada dos prazos: OABRJ
reabre parcialmente em apoio à advocacia

02/06

OABRJ cobra
do TJRJ alternativas
para transferência
eletrônica de valores
da Grerj

04/06

OABRJ pede
à Seap que oriente
servidores a aceitar
Carteira Digital da
Ordem

JUNHO/2020

08/06

OABRJ
expande ferramenta
de cadastro de contas
para recebimento de
alvarás do TRT1

12/06

OABRJ
anuncia digitalização
de processos internos
até o fim do ano

15/06

OABRJ
mantém
funcionamento
parcial das estruturas
até 13 de julho

JUNHO/2020

15/06

OABRJ
preocupa-se com
transferência
para advocacia da
obrigação de intimar
e citar partes

17/06

OABRJ
estreia cerimônia
virtual de entrega de
carteira

18/06

OABRJ pede
novo adiamento para
obrigatoriedade do
PJe-Calc

JUNHO/2020

19/06

OABRJ
entregará moção de
reconhecimento ao
TRT1 por trabalho
realizado na
pandemia

22/06

OABRJ
dá orientações à
advocacia para o uso
do Cisco Webex

23/06

Em parceria
com TJ, OABRJ
realiza videoaula
sobre o PJe na Justiça
Estadual

23/06

Memorial
da OABRJ e da Caarj
homenageia colegas
vítimas da Covid-19

JUNHO/2020

23/06

OABRJ
pede que cartórios
façam a certificação
das custas para
interposição de
recurso inominado

26/06

Seccional
pede que advogados
relatem casos de
recusa da carteira
digital

28/06

Ordem
critica decisão do
STF de suspender
processos que
discutem índice de
correção de dívidas
trabalhistas

29/06

OABRJ se
manifesta contrária
à proposta de
virtualização do
Tribunal do Júri

JULHO/2020
CLIQUE NAS NOTÍCIAS PARA SER DIRECIONADO PARA
O CONTEÚDO COMPLETO NO PORTAL DA OABRJ

JULHO/2020

01/07

02/07

Ambientação no
Cisco Webex auxilia
advocacia a usar a
plataforma

31/07

Veja e reveja
no canal da OABRJ no
YouTube os debates
sobre o que interessa
à advocacia na
pandemia

Inscrição nos
quadros da Ordem
é um dos serviços
já disponíveis ao
público

28/07

OABRJ
pede suspensão
de prazos devido
à instabilidade no
sistema do TJRJ

31/07

OABRJ
consegue
regulamentação
de despachos por
chamadas de vídeo

AGOSTO/2020
CLIQUE NAS NOTÍCIAS PARA SER DIRECIONADO PARA
O CONTEÚDO COMPLETO NO PORTAL DA OABRJ

AGOSTO/2020

03/08

OABRJ inicia
mais uma fase de sua
reabertura gradual

04/08

Parceria
entre BB e
OABRJ gera nova
ferramenta para
facilitar pagamento
de depósitos
judiciais, precatórios
e RPVs

04/08

Advogados
e advogadas idosos
e as gestantes
ganham permissão
para visitar
clientes no sistema
penitenciário

11/08

Estruturas
da OABRJ recebem
250 webcams para
videoconferências

AGOSTO/2020

14/08

17/08

Atendendo
a pedido da OABRJ,
TRT1 se compromete
a compartilhar links
de videoconferências

OABRJ
inicia seu processo
de adequação à Lei
Geral de Proteção de
Dados

19/08

Parceria
da OABRJ com
a CEF permite
agora agendar
atendimento
presencial em
agências para
levantamento de
alvarás

21/08

Convênio
da OABRJ com a Uerj
garante desconto
em cursos de pósgraduação a distância
neste mês da
advocacia

AGOSTO/2020

27/08

Cojes atende
ao pleito da OABRJ e
padroniza prazo para
contestação

31/08

OABRJ
consegue desmarcar
teleaudiência no
TRT1 em defesa de
advogada

SETEMBRO/2020
CLIQUE NAS NOTÍCIAS PARA SER DIRECIONADO PARA
O CONTEÚDO COMPLETO NO PORTAL DA OABRJ

SETEMBRO/2020

01/09

02/09

Seap
atende OABRJ e
regulariza horário
de atendimento a
advogados

11/09

Vitória da
advocacia: ação civil
pública ajuizada pela
OABRJ condena INSS
a garantir respeito
a prerrogativas nas
agências

Subseção
do Méier ganha nova
sede, localizada a
poucos metros do
fórum

02/09

Convênio
dá desconto para
advocacia em teste
para Covid-19
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OABRJ
COM VOCÊ

A Ordem está ao seu lado
em mais de 200 pontos de
atendimento em todo o estado.
Saiba mais sobre o esquema de
funcionamento pelo
(21) 2730-6525 ou acessando
oabrj.org.br

OABRJ

advocacia valorizada,
cidadania respeitada

