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 Ofício n. 3/2020 CEJUSC – JT/São José – SC    São José, 31 de agosto de 2020 
 
 A Sua Excelência 
 HERTA DE SOUZA 
 Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de São José - SC 
 Assunto: Retomada das audiências no Centro de Conciliação da Justiça do 
Trabalho (CEJUSC – JT) de São José – Santa Catarina 
 
 Senhora Presidente, 
 
 O Excelentíssimo Senhor Magistrado Charles Baschirotto Felisbino, Juiz 
Coordenador do Centro de Conciliação da Justiça do Trabalho (CEJUSC – JT) de São 
José – SC, no uso de suas atribuições, 
 
 Informo que, nos termos do Processo Administrativo n. 5009/2020/TRT12, o retorno 
das atividades do CEJUSC-JT de São José ocorrerá a partir de 1º de setembro de 2020. 
  
 Informo, ainda, que, por ora, as audiências no CEJUSC-JT de São José serão 
realizadas na modalidade de videoconferência, utilizando-se, para tanto, o aplicativo 
denominado Google Meet, também denominado Hangouts Meet. 
 
 Assim, solicito o apoio dessa entidade na divulgação das informações ora 
prestadas, uma vez que a participação dos Advogados é essencial para o sucesso das 
ações que serão desenvolvidas. 
 
 O Centro de Conciliação (CEJUSC-JT de São José) está à disposição para 
maiores esclarecimentos ou eventual indicação de processos para tentativa de 
conciliação por e-mail cejuscsoo@trt12.jus.br. 
 
 Aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e distinta consideração. 
             
           Atenciosamente, 
 
 

(assinado no original) 
Charles Baschirotto Felisbino 

Juiz do Trabalho  
Coordenador do Centro de Conciliação - CEJUSC de São José 
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Observação: Tendo em conta a restrição das atividades dos Oficiais de Justiça, em razão 
da atual pandemia (COVID-19), e em decorrência da greve que no presente momento 
atinge a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o presente Ofício será encaminhado 
por meio de correspondência eletrônica (e-mail). 


