
ELABORAÇÃO DE OFÍCIOS, DOCUMENTOS E SOLICITAÇÕES AO TJSC 

Elaboração de ofício, direcionado ao TJSC, solicitando orientações quanto aos
procedimentos específicos para a atuação das/os assistentes sociais na pandemia de
COVID-19 - SEI 0014876-23.2020.8.24.0710.
Requerimento solicitando informações junto a Diretoria de Vigilância Epidemiológica
(DIVE) sobre a possibilidade das/os assistentes sociais do TJSC serem atendidos pelo
Plano Nacional de Imunização-Ministério da Saúde.
Abril de 2020: elaboração de um documento com Orientações para as/os assistentes
sociais do TJSC sobre o trabalho em meio a pandemia de COVID-19.
Solicitação à Diretoria de Saúde de orientações sobre o uso das máscaras e quantidade
enviada pelo TJSC aos profissionais.
Maio de 2020: resposta à consulta feita pela Corregedoria Geral da  Justiça - Núcleo V -
Direitos Humanos, através da CEJA - Comissão Estadual Judiciária de Adoção,
apresentando as considerações da ACASPJ (resultado das discussões dos profissionais
de Serviço Social do quadro técnico deste Tribunal de Justiça) sobre o Projeto de
Acompanhamento Pós–Adoção – SEI 008456-02.2020.8.24.0710.
Julho de 2021: elaboração de ofício ao TJSC solicitando o preenchimento, por meio de
remoção/concurso público, das 20 vagas em aberto para o cargo de assistente social –
SEI 0024780-33.2021.8.24.0710. Em 2022, os cargos foram providos, inicialmente por
remoção, e posteriormente pela chamada das/os aprovados no concurso público.
Elaboração de ofício requisitando adequação da infraestrutura de trabalho
(equipamentos) aos Setores de Serviço Social, tendo em vista a nova dinâmica de
trabalho - SEI 0041561-33.2021.8.24.0710.
Ofício solicitando a exclusão da nomeação de advogados das nossas atribuições - SEI
0041735-42.2021.8.24.0710.
Elaboração de um documento, realizado em conjunto com os psicólogos do TJSC, onde
as categorias solicitaram o retorno presencial dos cursos preparatórios para
pretendentes à adoção. O documento foi entregue à CEJA.
Elaboração de proposta de reestruturação dos processos de trabalho que envolvem a/o
Assistente Social. Documento entregue em outubro de 2022.
 

ACASPJ
Associação Catarinense de Assistentes Sociais do Poder Judiciário
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INTEGRANTES DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL
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INTEGRANTES DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E
ASSOCIADAS DURANTE A MARCHA 8M

EVENTOS REALIZADOS

Realização, em parceria com a CEVID, do II Seminário Estadual de Enfrentamento à
Violência contra as Mulheres e II VCAM – Mostra de Pesquisa sobre Violência contra a
Mulher, realizado de 13 à 15 de outubro de 2021.
Realizada a Assembleia Geral Ordinária, de forma híbrida (presencial e virtual), em 5 de
novembro de 2021.
2022: durante todo o ano a Diretoria e o Conselho Fiscal estiveram mobilizados na
organização e realização do evento em comemoração aos 50 anos do Serviço Social no
Poder Judiciário de Santa Catarina: a Construção de Uma Trajetória. Em parceria com
a Academia Judicial, o evento aconteceu nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, na Sala de
Sessões Ministro Teori Zavascki (Pleno do TJSC). 
Realização da Assembleia Geral Ordinária e do baile dourado Os 50 anos do Serviço
Social no Poder Judiciário de Santa Catarina, que ocorreu nos dias 18 e 19 de novembro
de 2022, em Florianópolis.
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PARTICIPAÇÃO EM MOBILIZAÇÕES

Março de 2020: Marcha do Dia Internacional da Mulher, em Florianópolis.
Junho de 2020: fomentado debate referente às questões do teletrabalho parcial para
assistentes sociais do TJSC. Sobre o tema, no ano de 2019, foi criado um grupo online
para discussão da possibilidade do teletrabalho parcial para as/os assistentes sociais.
Quem tiver interesse em colaborar com as discussões e reflexões, pode enviar e-mail
para acaspjcontato@gmail.com.
Julho de 2020: reportagem dos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que
contou com a participação da assistente social Olindina Maria da Silva Krieger,
presidente da ACASPJ.
Agosto de 2020: a presidente da ACASPJ, Olindina Maria  da Silva Krueger, e a colega
Carolina Rodrigues Costa, membro do conselho fiscal da ACASPJ e da Diretoria do
SINJUSC, participaram de uma reunião de articulação com assistentes sociais dos
Tribunais de Justiça do Paraná e do Rio Grande do Sul.
Setembro de 2020: aconteceu a primeira reunião de assistentes sociais dos TJSC, TJPR,
TJRS, com o tema: Atuação regional no enfrentamento das questões relacionadas ao
trabalho da/o assistente social nos Tribunais de Justiça em meio a Pandemia de COVID-
19.  
Divulgação do Comitê SUAS/COVID19: Em defesa da Vida, que atuava na agenda dos
direitos e do SUAS durante a pandemia do Coronavírus, e também participação em
algumas reuniões online do comitê. 
Apoio ao SINJUSC na Luta contra a Reforma Administrativa, com o repasse de
contribuição financeira, aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2021.
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OUTRAS AÇÕES

Estudos e reuniões com Pita Machado Advogados para buscar ações que garantam a
carga horária de 30 horas; alternativas para não execução das atividades de PSC e de
indicação de advogados para Assistência Judiciária gratuita.
Estudos e reuniões com Pita Machado Advogados para propor ação de majoração do
percentual do risco de vida (aprovado na Assembleia de 2021), e posteriormente juntada
a petição dentro do mandado de segurança, requerendo o aumento mínimo do índice
para 10%.
Acompanhamento das duas ações em andamento, uma delas movida pela ACASPJ e outra
em nome do SINJUSC, e ambas em relação ao pagamento do retroativo ao risco de vida,
sendo que tramitam no Primeiro Grau e aguardam o julgamento.
Junho a setembro de 2020: planejamento de um minicurso online de 4 encontros, com
Ligia Moreiras – Cientista que virou mãe, com o tema: A dinâmica do trabalho das
assistentes sociais - mulher, mãe e trabalhadora - em meio a pandemia: um olhar para si
e para o outro. Curso não realizado por falta de adesão.
Maio de 2021: homenagem ao Dia da/o Assistente social, com a gravação de vídeo
organizado pela Diretoria e Conselho Fiscal.
Maio de 2021: reunião online com as coordenadoras dos Grupos de Estudos Regionais, e
também repasse de recursos para os grupos organizarem lembranças para seus
integrantes, diante da pandemia de COVID-19 e da ausência de encontros presenciais.
Junho de 2021: divulgado um questionário para a categoria sobre o uso de aplicativo de
transporte, e na sequência a divulgação dos dados coletados.
Dezembro de 2021: entrega de lembrança (planner e ecobag) para as/os associadas/os.
Março de 2022: lançada uma enquete para ter um panorama da situação de saúde da
nossa categoria, visando levantar aspectos relevantes sobre a saúde, e demonstrar os
motivos do adoecimento das/os assistentes sociais do TJSC. 
Maio de 2022: reunião presencial com as coordenadoras dos Grupos de Estudos
Regionais, e também repasse de recursos para os grupos organizarem lembranças para
seus integrantes, diante da pandemia de COVID-19 e da ausência de encontros
presenciais.

PARCERIAS CELEBRADAS

Março de 2020: parceria com a CEVID (Coordenadoria da mulher em situação de
violência Doméstica) para organização de seminário estadual com a temática dos
Direitos Humanos. Em razão da pandemia, o seminário foi realizado em outubro de 2021. 
Setembro de 2020: ACASPJ e UniAlphaville - as/os associadas/os que se inscreveram na
Pós-Graduação Lato Sensu – Serviço Social no Sociojurídico e a atuação do profissional
no Sistema de Garantia de Direitos: Fundamentos Teórico-Metodológicos, Assessoria,
Perícia e Gestão – obtiveram um desconto no valor do curso.
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OUTRAS AÇÕES

Participação da presidente da ACASPJ em reuniões junto à CEJA e CEIJ.
As reuniões com a CEIJ tiveram como foco o reordenamento das atividades de
assistentes sociais, na busca de soluções quanto às questões da PSC, Assistência
Judiciária gratuita, nomeação de peritos, proposta de implantação do Setor Psicossocial,
entre outros.
Elaboração, em conjunto com a CEIJ, de tabela com todas as atividades desenvolvidas
pelas/os assistentes sociais do Judiciário de Santa Catarina, bem como das horas
necessárias para realização de cada atividade, para responder ao CNJ quanto às equipes
técnicas necessárias para as Varas da Infância e Juventude - SEI – 7726/2019. Desta
atividade, resultou o documento “CEIJ - RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DAS EQUIPES A
NÍVEL DE ESTADO – Critérios de Aprimoramento da Justiça da Infância e da
Adolescência no Âmbito do Poder Judiciário Catarinense à Luz do Provimento CN-CNJ
n.º 36/2014 e da Resolução CNJ n.º 97/2020”.
Julho de 2022: participação da presidente da ACASPJ em reunião junto à CEJA, onde se
fomentou a necessidade de retorno dos cursos presenciais para pretendentes à adoção.
Estímulo e participação no NEP – Núcleo de Estudos e Pesquisa – Metodologia de
intervenção sociojurídica nas áreas da criança, adolescente, família no Poder Judiciário
de Santa Catarina. Atividades de pesquisa vinculadas à temática “Garantia do direito à
convivência familiar de crianças maiores e adolescentes, grupos de irmãos, de diversas
etnias, com doenças e/ou deficiências: estudo dos mecanismos favorecedores da
consolidação dos laços adotivo”.
Manutenção do site da ACASPJ.
Incentivo para a retomada do Grupo de Estudos da Grande Florianópolis, que estava sem
atividades desde o final de 2019.
Enquete com a categoria quanto ao interesse dos profissionais em ter ou não estágio
curricular obrigatório. A pesquisa teve por objetivo responder uma solicitação da UFSC
sobre o assunto. 
Realizado um levantamento com os Grupos de Estudos Regionais para a construção de
um documento referente às melhorias do processo de trabalho da/o assistente social no
judiciário catarinense (SEI 7726/2019). 
Agosto de 2022: reunião com o CRESS referente a Lei Geral de Proteção de Dados –
LGPD.
Agosto a novembro de 2022: processo eleitoral da nova Diretoria e Conselho Fiscal da
ACASPJ – Triênio 2023/2025.


