
Com o decreto da quarentena feito pelo Governo do Estado 

de São Paulo a partir de 24 de março, o Sistema OAB 

SP/CAASP intensificou os trabalhos para conseguir atender e 

auxiliar a Advocacia com questões que extrapolam o dia a 

dia habitual da entidade, mas que estão ligados diretamente 

com sua essencialidade e bem-estar.

Durante todo o período, a situação foi acompanhada 

diariamente por meio do Comitê de Crise criado para 

analisar, definir estratégias e criar propostas a serem 

discutidas com o poder judiciário e legislativo de todo o 

Estado de São Paulo.
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No início da pandemia de coronavírus 

no Brasil, com a divulgação das 

primeiras notícias, o Sistema OAB 

SP/CAASP uniu esforços para analisar 

o cenário e planejar a continuidade do

pleno exercício da Advocacia.

SISTEMA OAB SP/CAASP 
ENFRENTANDO O COVID-19
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Coronavírus: Fato 

se enfrenta e boato 
não se alimenta

Cursos ESA 
sem custo

OAB São Paulo monitora 
evolução de casos de 
coronavírus e mantém 

atividades na instituição

Advocacia Essencial
Esforços empreendidos para garantir e preservar 
o trabalho da Advocacia.

Direito do Trabalho e papel 
do Estado serão valorizados 

após a atual crise

Essencialidade da Advocacia

Resguardado o direito 
à saúde também no 

Sistema Penitenciário

Pagamentos 
de precatórios 

não são suspensos

OAB SP consegue afastar 
multa aplicada 

erroneamente a advogados

Caixa altera modelo
de pagamento de alvarás, 
RPV e precatórios

Obrigatoriedade de uso do 
sistema PJe-Calc é adiada 

para janeiro de 2021

TRF3 antecipa pagamentos de 
precatórios e injeta R$5 bilhões 

na economia de São Paulo

Defensoria afasta restrições 
de indicações no convênio 
para assistência judiciária

Cooperação entre OAB SP e SAP 
assegura oito mil atendimentos 
telepresenciais da Advocacia 

aos clientes presos

Presença da Advocacia é obrigatória 
em conciliação de débitos tributários 

municipais de São Paulo

Acordo inédito com INSS para 
aumentar número de atendimentos 

previdenciários no Estado

Comissão de Prerrogativas intervém em 
demanda que reconhece troca de 

mensagens de WhatsApp como extensão 
de contrato entre advogado e cliente

CEF viabiliza o pagamento de 
alvarás judiciais, precatórios federais 

e requisições de pequenos valores

Validação do 
Certificado Digital 
por videoconferência

Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB 
SP conquista importante vitória em relação 

às prerrogativas da mulher Advogada

TJSP recebe requerimento sobre 
sustentação oral e manifestação da 
Advocacia em julgamentos virtuais

Pedido de flexibilização 
de prazos e atos 

processuais ao CNJ

TRT2 cumpre 
compromissos 

assumidos com a Ordem

Arte, cultura e entretenimento: 
CAASP programa saraus virtuais 

para novembro

Advocacia requer canal de 
comunicação digital para a realização 

de despachos com magistratura

TED se prepara para dar 
início aos julgamentos por 

plataforma virtual

Direitos do 
Consumidor no 

e-commerce

Audiências
e julgamentos 

virtuais

Atendimento remoto 
a clientes em situação 

de cárcere

Direito Médico 
e Saúde: 
e-book 2

Audiências 
telepresenciais 

no TJSP

Reabertura 
gradual 

em condomínios

Procedimentos 
para audiências de 
instrução no TRT15

Direitos de 
crianças e 

adolescentes 

Entenda a medida da ANS 
que suspendeu o reajuste 

dos planos de saúde

Orientações 
e Prevenção 

a Golpes

E-Book:
Publicidade 

na Advocacia

Extinção de precatórios: 
Comissão da OAB SP explica 

o que fazer quando o
processo não estiver quitado

Orientações 
para os novos 
profissionais

Recomendações sobre 
audiências telepresenciais 

no TRT15

Novo sistema de 
peticionamento 
eletrônico do TJSP

Carta de Compromisso da OAB SP 
aos candidatos a prefeituras 
paulistas pede a garantia dos 
direitos dos cidadãos e da Advocacia

Direitos do 
Consumidor – Covid-19

Parceria para população 
vulnerável ter acesso ao 

auxílio emergencial

70 mil máscaras e teste de 
Covid-19 para agentes e 

população carcerária

Apoio democrático em favor 
do Meio Ambiente e do 

Agronegócio Sustentável

Organizações pedem ao TRE-SP 
que assegure os direitos políticos 

das pessoas com deficiência 
intelectual nas eleições

OAB SP manifesta preocupação 
com a nova Política Nacional de 
Educação Especial

E M  O R D E M

PRÉ-ISOLAMENTO SOCIAL
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Manifestações do presidente Caio, 

por meio de artigos, definem o 

posicionamento da entidade diante 

do enfrentamento da pandemia.

O exercício da 
Advocacia e o combate 

ao novo Coronavírus
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Medidas preventivas
Primeiras medidas adotadas

Medidas 
de contenção 

ao Coronavírus

Suspensão 
de eventos 
presenciais

OAB SP pede suspensão
de audiências e sessões

no TRT2

Exame
de Ordem 

tem data alterada

Novos procedimentos 
para enfrentamento 
da pandemia

Coronavírus – Sistema 
OAB encaminha 

sugestões ao CNJ

OAB SP pede ao TRT2 prioridade 
na expedição de alvarás

e mandados de levantamentos

OAB SP pede que SAP 
permita atendimentos 
por meios eletrônicos

Apoio à Advocacia
Ações para apoiar e auxiliar a Advocacia
no enfrentamento da pandemia.CAASP vai analisar de imediato 

pedidos de auxílio extraordinário 
feitos por advogados com coronavírus

Compra na Farmácia 
CAASP parceladas 

em até 10 vezes

Análise
Artigos e notas técnicas sobre assuntos que impactam diretamente 

o dia a dia da Advocacia e o cidadão durante a pandemia.

ISOLAMENTO SOCIAL
Criação do Comitê 

de Crise
Todos unidos 

contra a COVID-19

Acordo inédito com INSS para 
aumentar número de atendimentos 
previdenciários no Estado

Governo estadual suspende 
prazos no âmbito da 

administração pública

Assegurado o fluxo 
do processamento

de certidões de honorários

Coronavírus: advocacia 
tem opção de comprar 
medicamentos e livros

na loja virtual da CAASP

Campanha 
de vacinação

Tribunais
Providências para assegurar a continuidade do fluxo 
de trabalho e defender os direitos da Advocacia 
diante dos desafios da pandemia.

CNJ acata pedido de liminar contra audiências 
de instrução telepresenciais no TRT15, sem a 

concordância das partes

Revertido negativa do TRT2 em 
pedido de adiamento de audiência 

de instrução por contágio

Campanha
Rede Solidária

Informe para Prefeituras 
Municipais aderirem aos 

recursos federais do FNAS

Apoio ao setor 
cultural brasileiro

Protocolo para ajudar 
a reduzir conflitos em 

manifestações

Tributos no 
período da 

Covid-19: e-book 1

Tributos no 
período da 

Covid-19: e-book 2

Pagamentos 
em função do 

Covid-19

Medida Provisória
nº 927/2020 e seus 

reflexos previdenciários

Normatização
das Audiências

do TRT-15

Audiências 
telepresenciais nos 
Juizados Especiais

Auxílio Emergencial para 
ex-candidatos não eleitos

O Direito Imobiliário 
em tempo de pandemia

Perícias médicas 
durante a pandemia

Orientações para 
mitigação de efeitos 

da Covid-19

Inconstitucionalidade do art. 
85 do CPC e da destinação 

dos honorários sucumbenciais

Conclamação 
pública em defesa 

da Democracia

Convenções 
virtuais pelos 
partidos políticos 
frente a Covid-19

Proposta de Emenda
à Constituição n° 16

Covid-19 exige 
coordenação e 

racionalidade de esforços*

Epidemia
e leis penais*

O direito à 
comunhão da fé*

A vacina no conflito entre
o Estado e o indivíduo

Reflexão sobre adiamento
de eleições municipais

MP 927/2020 
(trabalho
e coronavírus)

TRT2 fará retomada 
presencial em 
quatro fases

TJSP atualiza comunicado sobre 
regras de acesso e consulta a 

processos físicos pela Advocacia

Tribunais paulistas 
recebem sugestões 

para retomada gradual

TRT2 acolhe pedido para 
volta de pagamento de 

precatórios

TJSP aumenta força
de trabalho na UPEFAZ

TRT15 recomenda aos magistrados 
o atendimento à Advocacia por

meio de videoconferência

TJSP mantém sentença que reconhece exigência 
de concurso público para contratação de 

servidores efetivos no Consaúde

Audiências 
telepresenciais 

na Corte
Ato GP

Nº 07/2020

Cidadania
Artigos e notas sobre assuntos que impactam 
diretamente o cidadão e a sociedade na pandemia.

Conhecimento
Materiais de apoio para consultas.

DIREITO MÉDICO E 
DE SAÚDE: E-BOOK 1

Procedimentos 
de certificação digital 

estão mantidos

Justiça afasta 
exigibilidade do IR aos 
beneficiários do IPESP

BB viabiliza pagamentos de alvarás 
judiciais, precatórios federais e 

requisições de pequenos valores

Após preocupação da OAB SP, 
câmeras são removidas de 
parlatório de presídio militar

Nota Pública: tentativa de não pagar 
precatórios alimentares pelo Governo 

Federal é inconstitucional e atenta 
contra o Estado Democrático de Direito

Sob pressão da Justiça e da OAB 
SP, executivo estadual recua e 
autoriza repasses a precatórios

Provimento Regulamenta 
Atuação da OAB no âmbito

das Prerrogativas Profissionais

Apoio à Advocacia
Ações para apoiar e auxiliar a Advocacia
no enfrentamento ao Covid-19.

Prorrogação do pagamento
da anuidade de 2020

Programa Auxílio
Covid-19

Projetos para auxiliar 
Advocacia paulista em 
tempos de pandemia

App Radar
OAB SP

Outorgas virtuais de 
carteira a novos 

profissionais da Advocacia

Diretrizes para flexibilização 
da reabertura pública dos 
escritórios de Advocacia

Linhas de crédito com 
condições exclusivas para

a Advocacia

Benefício para Advocacia 
contaminada pelo 

Covid-19

Laboratórios para 
teste de Covid-19 com 

preço reduzido

Parceria com
o SEBRAE

CAASPShop torna-se 
fundamental durante
o distanciamento social

CAASP amplia horário 
de atendimento 

presencial

OAB SP lança incubadora
de talentos para estudantes 

paulistas de Direito

Saúde e Bem-Estar
Iniciativas para garantir o bem-estar da Advocacia
e seus familiares.

Plataforma
de saúde mental

Campeonato de 
Futebol on-line

Aulas de pilates 
nas redes sociais

Exercícios físicos 
nas redes sociais

Clínicas odontológicas 
atendem urgências

Benefício para amparar 
advogadas vítimas de 
violência doméstica

Dia Mundial da Saúde Mental: 
hiperconectividade soma-se aos 

distúrbios agravados pela pandemia

Aulas de dança
de salão

E-book para
prevenção ao suicídio

Campanha CAASP de Saúde da 
Advogada começa no dia 13 de 

outubro em todo o Estado

CAASP faz promoção de livros 
infantis até 16 de outubro; 
descontos chegam a 50%

Corregedoria e Coordenadoria 
dos Juizados da 3º Região 

facilitam levantamento de ordens 
de pagamento para a Advocacia

Pedido de readequação de 
portaria sobre retomada de 

audiências no TRT15

Diálogo com tribunais a 
respeito da inclusão de 
“Prontuário Eletrônico”

Pedido ao TRT15
de restituição de 98 
servidores comissionados

Análise
Artigos e notas técnicas sobre assuntos que impactam diretamente 

o dia a dia da Advocacia e o cidadão durante a pandemia.

Covid-19 e os 
desafios do 

gestor público*

OAB SP prepara Salas de 
Atendimento da Advocacia para 

a realização de audiências virtuais

https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/oab-sao-paulo-monitora-evolucao-de-casos-de-coronavirus-e-mantem-atividades-na-instituicao/
https://noticias.oabsp.org.br/artigos/coronavirus-fato-se-enfrenta-e-boato-nao-se-alimenta/
https://noticias.oabsp.org.br/artigos/o-exercicio-da-advocacia-e-o-combate-ao-novo-coronavirus/
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/comunicado-da-oab-sao-paulo-e-caasp-sobre-medidas-de-contencao-ao-coronavirus/?preview_id=6043&preview_nonce=f72b246e09&post_format=standard&_thumbnail_id=6044&preview=true
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/coronavirus-agenda-de-eventos-na-sede-institucional-da-oab-sao-paulo-e-suspensa/
https://noticias.oabsp.org.br/poderes-constituidos/oab-sao-paulo-pede-suspensao-de-audiencias-e-sessoes-no-trt-2/?preview_id=6122&preview_nonce=221903f12b&post_format=standard&_thumbnail_id=6256&preview=true
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/exame-de-ordem-tem-data-alterada-para-31-de-maio/?preview_id=6171&preview_nonce=143e20f9cc&post_format=standard&_thumbnail_id=6172&preview=true
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/novos-procedimentos-conjuntos-para-enfrentamento-da-pandemia-do-coronavirus-na-oab-sp-e-caasp/
https://noticias.oabsp.org.br/poderes-constituidos/coronavirus-sistema-oab-encaminha-sugestoes-ao-cnj/
https://noticias.oabsp.org.br/poderes-constituidos/oab-sao-paulo-pede-ao-trt-2-prioridade-na-expedicao-de-alvaras-e-mandados-de-levantamentos/
https://noticias.oabsp.org.br/poderes-constituidos/oab-sao-paulo-pede-que-sap-permita-atendimentos-por-meios-eletronicos/
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/caasp-vai-analisar-de-imediato-pedidos-de-auxilio-extraordinario-feitos-por-advogados-com-coronavirus/
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/compras-nas-farmacias-da-caasp-poderao-ser-parceladas-em-ate-dez-vezes/
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/home-esa-oferece-em-tempos-de-coronavirus-programacao-digital-e-sem-custo-para-a-advocacia-paulista/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/direito-do-trabalho-e-papel-do-estado-serao-valorizados-apos-a-atual-crise/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/oab-sao-paulo-cria-comite-de-crise-para-atuar-nas-questoes-da-advocacia-no-combate-ao-coronavirus/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/oab-sao-paulo-tribunais-mp-sp-executivo-e-legislativo-paulistas-unidos-contra-o-novo-coronavirus/
https://noticias.oabsp.org.br/poderes-constituidos/caixa-altera-modelo-de-pagamento-de-alvaras-rpv-e-precatorios-para-atender-a-oab/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/oab-sp-e-defensoria-disponibilizam-novos-meios-para-protocolo-de-certidoes-de-honorarios/
https://noticias.oabsp.org.br/poderes-constituidos/governo-estadual-suspende-prazos-no-ambito-da-administracao-publica-a-pedido-da-oab-sp/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/acao-da-oab-sp-assegura-fluxo-do-processamento-de-certidoes-de-honorarios/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/oab-sp-comunica-que-procedimentos-de-certificacao-digital-estao-mantidos/
https://noticias.oabsp.org.br/nao-categorizado/justica-acolhe-oab-sp-e-afasta-exigibilidade-do-ir-aos-beneficiarios-do-ipesp/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/oab-sp-e-sua-comissao-tematica-agem-para-resguardar-o-direito-a-saude-tambem-no-sistema-penitenciario/
https://noticias.oabsp.org.br/poderes-constituidos/oab-sp-obtem-resposta-favoravel-em-acao-para-evitar-suspensao-de-pagamentos-de-precatorios/
https://noticias.oabsp.org.br/poderes-constituidos/judiciario/comissao-de-prerrogativas-da-oab-sp-consegue-afastar-multa-aplicada-erroneamente-a-advogados/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/cooperacao-entre-oab-sp-e-sap-assegura-oito-mil-atendimentos-telepresenciais-da-advocacia-aos-clientes-presos/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/defensoria-atende-pleito-da-oab-sp-e-afasta-restricoes-de-indicacoes-no-convenio-para-assistencia-judiciaria/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/advocacia/apos-tratativas-da-oab-sp-trf3-antecipa-pagamentos-de-precatorios-e-injeta-r5-bilhoes-na-economia-de-sao-paulo/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/presenca-da-advocacia-e-obrigatoria-em-conciliacao-de-debitos-tributarios-municipais-de-sao-paulo/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/obrigatoriedade-de-uso-do-sistema-pje-calc-e-adiada-para-janeiro-de-2021/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/advocacia/oab-sp-firma-acordo-com-inss-para-aumentar-numero-de-atendimentos-previdenciarios-no-estado-de-sao-paulo/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/advocacia/comissao-de-prerrogativas-intervem-em-demanda-que-reconhece-troca-de-mensagens-de-whatsapp-como-extensao-de-contrato-entre-advogado-e-cliente/
https://noticias.oabsp.org.br/poderes-constituidos/nota-conjunta-de-esclarecimento-a-sociedade-e-a-advocacia-oab-sp-e-caixa-economica-federal/
https://noticias.oabsp.org.br/destaques/nota-conjunta-de-esclarecimento-a-advocacia-banco-do-brasil-e-oab-sp/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/advocacia/apos-preocupacao-da-oab-sp-cameras-sao-removidas-de-parlatorio-de-presidio-militar/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/advocacia/nota-publica-tentativa-de-nao-pagar-precatorios-alimentares-pelo-governo-federal-e-inconstitucional-e-atenta-contra-o-estado-democratico-de-direito/
https://noticias.oabsp.org.br/destaques/sob-pressao-da-justica-e-da-oab-sp-governo-estadual-recua-e-autoriza-repasses-a-precatorios/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/advocacia/provimento-regulamenta-atuacao-da-oab-no-ambito-das-prerrogativas-profissionais/
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/oab-sao-paulo-prorroga-por-cinco-meses-sem-juros-e-sem-correcao-monetaria-o-pagamento-da-anuidade-de-2020/
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/conheca-as-acoes-do-programa-auxilio-covid-19/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/comissao-de-cultura-e-eventos-da-oab-sp-lanca-projetos-para-auxiliar-advocacia-paulista-em-tempos-de-pandemia/
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/advocacia-podera-validar-certificado-digital-por-videoconferencia/
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/advocacia-paulista-pode-relatar-em-tempo-real-problemas-por-meio-do-app-radar-oab-sp/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/oab-sp-da-inicio-as-outorgas-virtuais-de-carteira-a-novos-profissionais-da-advocacia/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/oab-sp-apresenta-a-prefeitura-de-sao-paulo-diretrizes-para-flexibilizacao-da-reabertura-publica-dos-escritorios-de-advocacia/
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/oab-sp-e-caasp-firmam-parceria-com-bradesco-e-lancam-linhas-de-credito-com-condicoes-exclusivas-para-a-advocacia/
https://noticias.oabsp.org.br/destaques/ted-se-prepara-para-dar-inicio-aos-julgamentos-por-plataforma-virtual/
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/caasp-e-oabsp-criam-beneficio-para-advogados-e-advogadas-contaminados-pelo-coronavirus/
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/1-400-advogados-e-advogadas-ja-fizeram-teste-de-covid-19-na-rede-da-caasp/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/comissao-sociedades-de-advogados-da-oab-sp-firma-parceria-com-sebrae/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/advocacia/comissao-de-direitos-e-prerrogativas-da-oab-sp-conquista-importante-vitoria-em-relacao-as-prerrogativas-da-mulher-advogada/
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/de-janeiro-a-agosto-de-2020-advocacia-comprou-mais-na-caaspshop-do-que-em-todo-o-ano-de-2019/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/advocacia/caasp-amplia-horario-de-atendimento-presencial-a-partir-de-29-de-setembro/
https://noticias.oabsp.org.br/cidadania/oab-sp-lanca-incubadora-de-talentos-para-estudantes-paulistas-de-direito/
https://www.caasp.org.br/noticias.asp?cod_noticia=4475&cod=9
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/comeca-campanha-de-vacinacao-contra-gripe-influenza-h1n1-na-caasp-e-na-oab-sp/
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/oab-sp-e-caasp-lancam-plataforma-de-saude-mental-exclusiva-da-advocacia/
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/caasp-realiza-1o-campeonato-de-futebol-on-line/
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/caasp-oferece-aulas-de-pilates-nas-redes-sociais-para-a-advocacia/
https://noticias.oabsp.org.br/saude-e-beneficios/caasp-orienta-exercicios-fisicos-nas-redes-sociais/
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