
 

Começamos bem esse segundo semestre. Nossa audiência com o 
DD. Presidente do Tribunal de Justiça, ocorrida no dia 09 de agosto  
foi bastante produtiva. Contamos com a presença e o apoio do 
colega e ouvidor Jonas Araújo e se fizeram presentes as colegas 
assistentes sociais Maria Teresa Scarpetta (Itajaí), Maris Tonon 
(Florianópolis) e Jaira Espindola Gomes (Ararangua).  

Vale lembrar que esta audiência foi a primeira e, apesar das boas 
impressões, enquanto não estiverem concretizadas cada uma das 
nossas reivindicações, não podemos comemorar. 

INFORMATIVO ACASPJ – AGOSTO/ 2004 

Além da apresentação formal da Acaspj, enquanto entidade 
representativa dos assistentes sociais judiciários, foram tratados os 
seguintes assuntos: 



1. Levantamento geral dos anseios e dos problemas 
enfrentados pela categoria: 

Após exposição de nossas necessidades, conforme breve comentário 
acerca das mudanças da sociedade impostas pelas regras da 
realidade social política e econômica atual, a colega Maria Teresa 
Scarpetta mencionou a necessidade de redefinição de nossas 
atribuições, apresentando um requerimento ao Presidente de 
alteração do Art. 173, do atual Código de Divisão e Organização 
Judiciária de Santa Catarina. (vide requerimento em anexo). 

Como resposta do Des. Jorge Mussi afirmou ter o documento 
“chegado em boa hora”, manifestando-se favorável à possibilidade 
de alteração. Encaminhou de imediato o nosso pedido à sua 
assessora para  que o requerimento seja submetido à análise da 
comissão previamente designada para estudar as modificações do 
atual Código. 

2. Capacitação e Encontro da categoria: 

Nosso pedido já vem sendo tratado junto à Academia Judicial. Mas 
foi incentivada, com promessa de apoio pelo Presidente Jorge Mussi, 
que sugeriu que a proposta fosse enviada ao Des. Nelson Schaefer, 
Diretor Executivo da Academia Judicial, bem como cópia ao 
Gabinete da Presidência, para reforçar a conveniência.  

3. Implementação do Art. 150 do ECA e criação do cargo de 
assistente social nas comarcas recentemente instaladas e 
de novas cargos nas já existentes: 

A necessidade de maior número de profissionais foi amplamente 
discutido. Como forma de contornar o problema, o Presidente 
adotou a medida de Cooperação em Serviço Social, dando 
prioridade às comarcas que não possuem o cargo. 



Nossa intervenção ocorreu no sentido de apoiar o pedido já 
formulado pelo Grupo Regional Planalto Norte e reiterá-lo junto à 
eminente Juíza da Comarca de Baln Camboriú, Dra. Sônia Maria 
Mazzetto Moroso, que registrou o pedido e manifestou-se pela 
criação de cargos de Assistentes Sociais nas comarcas novas, além 
das outras, já mais antigas, também desfalcadas. 

4. Requerimento para contribuição de 0,5% dos associados 
à ACASPJ: 

Nosso requerimento inicial para desconto em folha foi indeferido. 
Ingressamos com Pedido de Reconsideração, o qual está sob a 
análise da Divisão de Registros do TJ. Solicitamos o apoio ao 
Presidente no sentido de autorizar, a exemplo de outras associações, 
a criação de código para desconto em folha. O Des. Mussi prometeu 
analisar esta questão com mais rigor e, se for o caso, manifestar-se 
pela procedência. 

5. Aquisição de Veículo para os assistentes sociais: 

Assunto amplamente debatido, cuja apresentação partiu do próprio 
Presidente, foi a busca de alternativas para solucionar a deficiência 
de veículos para o Serviço Social. 

O Des. Jorge Mussi está atento a este problema e entende que o 
veículo é considerado um instrumento de trabalho para o assistente 
social.. Solicitações e reclamações surgem cada vez mais, de todas 
as regiões do estado, segundo o Presidente.  De início, o Des. Mussi 
mostrou-se disposto a adquirir carros para as comarca finais. Mas, 
está se propondo a estudar as diversas situações enfrentadas pelos 
profissionais das comarca intermediárias e iniciais. Para tal, solicitou 
levantamento de informações acerca dos meios de transporte 
adotados por todas as assistentes sociais. 

Assim, no sentido de colaborar na elaboração de referido estudo, 
estamos solicitando às colegas, com a máxima urgência, o 



preenchimento do formulário abaixo, cujos dados serão entregues ao 
colega responsável pela ouvidoria, Jonas Araújo, que os repassará ao 
Presidente. 

FORMULÁRIO – FORMAS DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO: 

a) Nome:                                                    b) Matrícula: 
c) Comarca onde está lotada: 
d) Comarca onde atua em regime de cooperação: 
e) Meio de transporte utilizado para realização de visitas: 
 (  )  ônibus          (  )  carro          (    ) outros:____________ 
f) Tipo de carro:   (    )  cedido      (    ) próprio   (   )  do Tribunal 
g) Se cedido, qual o órgão cedente: ___________________ 
h) Com motorista   (   )  sim     (   ) não 
i) Quantas vezes por semana:      

Colegas, 
É muito importante a participação de todos. É preciso que estejamos 
unidos, pela força e pela esperança. As chances de estarmos juntos 
fisicamente são poucas, mas é preciso que o espírito de união e de 
luta estejam sempre presentes entre nós. Nossas lutas são antigas, 
mas o momento de iniciarmos ou de reiniciarmos é agora, é sempre. 
A união precisa ser nosso principal instrumento de luta.. Precisamos 
nos sintonizarmos e canalizarmos nossas energias em torno de 
nossos ideais, de forma concisa  e organizada. Lutar sempre. Desistir 
nunca. Abraços. Até breve.  
Jaira  


