
 

PLANO DE AÇÃO 2022 

Comissão de Direito do Trabalho 
 

• O que será feito? 
 

1. Abertura e manutenção do diálogo com a Justiça do Trabalho de 

Blumenau; 

2. Pesquisar e debater previamente formando um estudo no que 

pertine à necessidade de especialização dos peritos na Justiça do 

Trabalho para abrir diálogo com os juízes buscando um trabalho mais 

dinâmico e centrado às necessidades do caso concreto; 

3. Evento jurídico no período de férias (07/2022 ou 08/2022) com o 

tema da “síndrome de burn-out, assédio moral no ambiente de trabalho 

e consequências ao trabalhador e a empresa” buscando integrar a 

nossa comissão com as comissões de direito empresarial, saúde, 

previdenciário e eventos, buscando conhecimento técnico com 

médicos psiquiatras, médicos da previdência social, psicólogos e demais 

peritos que atuam no judiciário trabalhista; 

4. Curso com temática recursal focada no TST e STF; 
 

• Por que será feito? 
 

1.  Os diálogos com a JT são necessários para otimizar o trabalho da 

advocacia blumenauense com adoção de procedimentos unificados, 

especialmente questões atinentes à prazos, comprovação das citações, 

retorno das audiências de instrução presenciais, questões ligadas ao juízo 

100% digital (não incluir processos automaticamente), maior agilidade 

nos atendimentos do balcão virtual, pagamento de alvarás e efetividade 

das execuções. 



 

Nesse ponto, conquistamos já a unificação dos prazos para contestação, 

réplica, especificação de provas e razões finais, assim como o imediato 

impulso processual no CEJUSC. O atendimento ao balcão físico e virtual 

tem se mostrado normalizado assim como há uma maior atenção 

quando da juntada de petições independentemente do decurso do 

prazo. A JT não conseguiu atender a questão relativa às citações em 

decorrência de normativa interna do TRT12, assim como alguns 

magistrados ainda tem certa resistência com o agendamento presencial 

das instruções, o que deverá ser reiterado em novos diálogos. 

 

2. Trata-se de tema imprescindível para haver uma maior dinâmica e 

melhores resultados nos trabalhos periciais, buscando peritos 

especializados para atender as demandas trabalhistas e assim gerar um 

estudo mais aprofundado e técnico das características do periciando e 

do local de trabalho, conf. for determinado, o que gerará uma 

performance maior do processo trabalhista para todos os atores 

envolvidos. 

3. Tem como objetivo geral a expansão do conhecimento técnico 

entre os advogados da subseção, estudantes de direito, profissionais de 

RH e demais interessados, assim como a concessão de certificado com 

horas acadêmicas para estudantes, visando atender à necessidade dos 

mesmos em participarem dessas atividades de extensão. 

4. Tal curso é destinado aos advogados e estudantes de direito 

objetivando promover continuidade da formação jurídica e uma maior 

performance nos recursos de estrito direito, buscando sempre primar pela 

especialização técnico-profissional dos advogados trabalhistas da 

subseção; 
 

• Onde será feito? 
 

Os itens 3 e 4 serão desenvolvidos na sede da subseção, porém, no que 

pertine ao item 3 podemos viabilizar parceria com alguma faculdade da 

cidade para disponibilizar auditório e estrutura. 

 



 

 

• Quando será feito? 
 

1. Já foi iniciado; 

2. Será iniciado até a metade do 2º semestre de 2022; 

3. Estamos prevendo para realizar no final de julho/2022 ou início de 

agosto/2022; 

4. Evento previsto para o final do ano ou para o início de 2023; 
 

• Por quem será feito? 
 

Serão desenvolvidos os trabalhos com os membros da comissão 

podendo ser trazidos profissionais externos (palestrantes, peritos, 

professores, juízes, etc.); 
 

• Como será feito? 
 

1. Mediante comunicação oficial e visitas institucionais ou informais; 

2. Por meio de reunião com a comissão para debates; 

3. Mediante curso/palestra; 

4. Mediante curso/palestra; 
 

•  Quanto vai custar? 
 

1. Sem custos; 

2. Sem custos; 

3. Precisaremos de auxílio financeiro da OAB/SC e/ou CAASC para 

execução do projeto; 

4. Precisaremos de auxílio financeiro da OAB/SC e/ou CAASC para 

execução do projeto; 

 

Att. 

 

Comissão de Direito do Trabalho OAB Blumenau 

Thiago Sevegnani Baehr 

OAB/SC 51.448 
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