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ATA DE REUNIÃO 

DATA HORA LOCAL 

04/04/2022 19h às 19h36min Google Meet 

 

COMISSÃO DOS ASSUNTOS DO JUDICIÁRIO 

 

 

 

 

Sigilo: 

☐Sim 

☒Não 
 

Publicar: 

 

 

☒Sim 

☐Não 
 

1. EXPEDIENTE 

 

Estiveram presentes os seguintes membros: Alissa Floriani, Aline Reck Becker de Castro, 

Aline Picoli Minel, Emílio Floriani Neto, Guilherme Felipe Busnardo e Rolf Roberto Riola.  

2. ORDEM DO DIA 

 

1. Aberta a reunião, a Presidente cumprimentou os presentes, tendo agradecido a 

presença dos integrantes e, considerando que essa era a primeira reunião desta 

Comissão, procedeu com a apresentação pessoal, tendo oportunizado que cada 

integrante fizesse o mesmo, informando o nome, área de atuação e Justiça que 

normalmente atua. Após, elucidou-se sobre a existência do site da Subseção da OAB, 

qual seja, http://oabjaraguadosul.org.br/, em que é possível acompanhar comunicados, 

eventos e atas das reuniões, bem como realizou-se a leitura sobre as atribuições desta 

Comissão. Após, os seguintes assuntos foram tratados: 1. Com efeito, relatou-se sobre 

uma demanda já trazida a conhecimento da Presidente da Comissão, quanto à 

necessidade de atualização de contatos das Autoridades da Região, entre elas, da 

Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Ministério Público Estadual, 

Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Militar, entre 

outras, a fim de fazer uma lista e disponibilizar posteriormente, inclusive, para os 

advogados da Subseção; 2. Com relação à Diretoria desta Comissão, comunicou-se 

sobre a necessidade de composição/escolha das vagas para Vice-Presidente e 

Secretário(a) existentes, tendo os seguintes integrantes manifestado interesse: Dr. Rolf 

Roberto Riola, Dr. Guilherme Felipe Busnardo e Dra. Aline Picoli Minel. Nesse sentido, 

após o Dr. Rolf Roberto Riola ter informado que já havia sido convidado para integrar 

a Vice-Presidência de outra Comissão, expôs sobre a possibilidade de ter um acúmulo 

de tarefas, verificou-se sobre a possibilidade dos demais integrantes participarem da 

Diretoria. Referido convite foi aceito pelos outros dois integrantes, nos quais os cargos 

ficaram a ser decididos até a próxima reunião; 3. Com relação à definição das datas, 

horários e forma das reuniões da Comissão, considerando a presença do quórum 

necessário para definição/votação, verificou-se ainda que para não coincidir com os 

dias de outras Comissões desta Subseção e da Seccional, as reuniões serão feitas 

de forma mensal, sempre na última terça-feira do mês, às 19h. O calendário com 

http://oabjaraguadosul.org.br/
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as datas será disponibilizado no grupo de What’sApp nos próximos dias; 4. Outro 

assunto abordado, foi sobre o funcionamento do CEJUSC na Justiça Estadual, que 

segundo informações iniciais se encontra parado, sem atendimentos ao público no 

período de pandemia. Ademais, relatou-se que após a aposentadoria da servidora 

Claudete, a servidora responsável é a Sra. Ana Paula e que essa estaria de licença à 

maternidade. Para tanto, haja vista a importância de acesso à Justiça pela população 

hipossuficiente, bem como um canal aos advogados para homologação de eventuais 

acordos realizados após as sessões de conciliação ou de mediação, pontuou-se sobre 

a necessidade de retorno das atividades. Assim, destacou-se sobre o envio de ofício 

ao Fórum para verificar sobre a previsão de retorno das atividades, bem como sobre a 

previsão de capacitação de conciliadores/mediadores; 5. Outro tema discutido, refere-

se sobre a situação dos jurisdicionados hipossuficientes que, neste período da 

pandemia, além de não poderem usufruir do serviço do CEJUSC estão sem possibilitar 

o ajuizamento de ações cíveis na Comarca de Jaraguá do Sul - SC, haja vista que a 

Defensoria Pública não está atuando em tais casos, eis que as Varas Cíveis não estão 

inclusas em suas atribuições. A partir disso, comentou-se sobre a possibilidade de 

nomeação da Defensoria Dativa também em casos Cíveis, no ajuizamento de iniciais, 

por meio da nomeação pelo Sistema AJG, após a análise de hipossuficiência por 

servidor do Fórum/ CEJUSC. Aqui, ressalta-se que nas contestações/reconvenções 

segundo informações prestadas pelos Cartórios/Assessorias Judiciais, já há nomeação 

pelo Sistema AJG, após a comprovação documental de hipossuficiência financeira 

pelos réus. 6. Ressaltou-se ainda sobre o canal de Podcast da OAB de Jaraguá do Sul 

– SC, chamado “Entre Prazos e Acasos”, com a possibilidade de submissão de projetos 

de programas de podcast de todas as áreas do Direito, que está sendo incentivado pela 

OAB; 7. Após, questionou-se os integrantes sobre outros assuntos que nossa Comissão 

poderia verificar e sugerir soluções, tendo sido exposto: 7.1. A necessidade de mais 

atenção da OAB nos casos envolvendo a Infância e Juventude, em relação à realização 

de projetos a serem desenvolvidos e atuação de profissionais; 7.2. Com relação ao 

Juizado Especial Cível de Jaraguá do Sul, sobre a demora no andamento dos 

processos, assim como em decidir as questões liminares; 7.3. Sobre a criação de um 

Formulário no Google Forms com questionamentos voltados às eventuais situações 

encontradas pelos advogados que precisam de melhorias e/ou atuação da Comissão, 

sendo divulgado aos advogados e advogadas da Subseção, inclusive para fundamentar 

demandas posteriores; 7.4. Sobre a possibilidade de contato da OAB de Jaraguá do 

Sul e dessa Comissão, em ter os contatos da mesma Comissão Estadual (Assuntos do 

Judiciário) das demais Seccionais (principalmente da região Sul e Sudeste) para dirimir 

eventuais dúvidas, principalmente, com relação aos telefones/meios de comunicação 

atualizados das Varas, considerando que aqueles informados nos respectivos sites, 

estão desatualizados. Ex: Vara Criminal de Curitiba; 7.5. Sobre a possibilidade de 

atualização do sistema da Justiça do Trabalho em possibilitar a identificação dos 

depósitos feitos por essa nas contas dos advogados e escritórios de advocacia, haja 

vista a dificuldade posterior de identificação dos clientes/processos pelos advogados, 
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inclusive, pela similaridade de valores nas ações. Tal tema está sendo verificado com 

a Comissão Específica junto à Seccional; 7.6. Sobre a necessidade de confirmação se 

as atermações feitas pelo Juizado Especial Federal em assuntos envolvendo o direito 

previdenciário e o direito bancário continuam a ser feitas na própria Justiça Federal ou 

se foram remetidas aos Núcleos de Prática Jurídica das Universidades/Faculdades, por 

meio de parcerias; 7.7. Por fim, sobre a preocupação na designação de pauta de 

audiência conciliatória para mais de um ano na 1ª Vara de Guaramirim. Assim, discutiu -

se sobre a necessidade de criação de mais uma Vara na Comarca de Guaramirim, 

sobre a urgência de capacitação de conciliadores pelo Tribunal de Justiça, bem como 

sobre a possibilidade de extensão de mais horários para a realização de tais 

audiências, em períodos de manhã, por exemplo.  8. Por fim, a reunião foi encerrada 

às 19h36min, com o agradecimento das presenças de todos. A próxima reunião irá 

ocorrer em 31/05/2022, em local a ser confirmado por meio do grupo de What’sApp. 

Nada mais. Eu, Alissa Floriani, o digitei. 

 

3. PROVIDÊNCIAS PENDENTES RESPONSÁVEL PRAZO 

1. 
Realizar convite para participação de novos 

membros  

Presidente/Todos 

os membros 
31/05/2022 

2. 

Disponibilizar as datas das reuniões durante o 

ano, rever os ofícios a serem enviados às 

Autoridades após a confirmação da Diretoria, 

bem como o ofício ao Fórum sobre o 

funcionamento do CEJUSC, após a 

confirmação com a diretoria. 

Presidente 27/04/2022 

 

4. PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO RESPONSÁVEL 

1.  Ata Leitura da ata da reunião anterior; Secretário(a) 

2.  Pendências 
Participar das tarefas e eventos promovidos 

pela Comissão. 
Integrantes 
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3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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