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Senhor Desembargador Presidente, 

 

 

A Associação dos Magistrados Catarinenses – AMC, ante sua constante 

preocupação em ajudar a criar melhores condições de trabalho aos magistrados no 

exercício de seu mister, com independência no desempenho de suas funções judicantes, 

especialmente visando minimizar situações que possam contribuir desnecessariamente 

para o eventual retardo na distribuição da Justiça, contribuindo, assim, efetivamente com  

constante aperfeiçoamento do Poder Judiciário e, mais uma vez, preocupada com a 

insegurança a que estão sujeitos os Juízes de Direito em seus próprios locais de trabalho, 

vem, respeitosamente, à elevada presença de Vossa Excelência, requerer a instalação de 

portas giratórias nos fóruns das Comarcas de todo Estado, como forma de, senão 

impossibilitar, dificultar o ingresso de pessoas mal intencionadas nos recintos de trabalho 

do Magistrado, trazendo-lhe maior segurança na realização do seu mister. 

 

Saliente-se que já consta pedido e empenho dessa presidência no sentido da 

contratação de integrantes do Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública – 

CETISP, instituído pela Lei Complementar estadual n° 380/2007, o que vem ao encontro 

da preocupação desta entidade quanto à segurança dos Magistrados em seus locais de 

trabalho. 

 

Aliás, o referido ditame legal foi criado tendo por escopo, entre outros, o de 

realizar a “guarda nos edifícios-sede do Poder Judiciário e do Ministério Público nas 

Comarcas”, conforme disposições insertas na alínea “d” do inciso I e na alínea “d”, do 

inciso II, ambos do § 2°, do art. 1°, podendo, inclusive, efetuar excepcionalmente a 

segurança pessoal dos membros do Poder Judiciário estadual, conforme dicção da alínea 

“i”, n° 2, do mesmo artigo, o que ora se ratifica. 

 

Não obstante, com o objetivo de tornar ainda mais seguros os locais de 

atuação do magistrado, é que se vem postular a instalação do referido equipamento, vez 

que, inegavelmente, trará uma maior segurança para aqueles que, diuturnamente, 

ocupam-se de distribuir justiça à população catarinense. 



 

 

Excelentíssimo Senhor 

Desembargador José Trindade dos Santos 

Digníssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

Nesta 

Saliente-se, ainda, que a instalação de tais dispositivos não afrontará o direito 

dos Senhores Advogados de ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto em que 

funcione repartição judicial, porquanto já ponderou o CNJ que, “ainda que o art. 7º, 

inciso VI, letra “c” assegure o direito ao advogado ingressar livremente em qualquer 

edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público em que o 

profissional deva praticar ou colher prova ou informação útil ao exercício de seu mister, o 

art. 7º, inciso XXII, de nossa Magna Carta igualmente assegura aos trabalhadores a 

redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança, cujos direitos são estendidos aos ocupantes de cargos públicos, conforme 

disposição inserta no art. 39, § 3º, do mesmo Diploma Legal. Portanto, este se sobrepõe 

àquele”.  

 

Neste andar, esta entidade de classe postula a Vossa Excelência que, dentro 

das possibilidades financeiras e orçamentárias do Poder Judiciário, sejam instaladas as 

aludidas portas giratórias, vez que, com isso, estar-se-á imprimindo uma maior e melhor 

segurança aos valorosos Magistrados de nosso Estado. 

 

Certo de vosso pronto e costumeiro acolhimento, aproveito o ensejo para 

reiterar protestos da mais elevada estima e distinta consideração. 

 

 

 

 

.  

               Paulo Ricardo Bruschi 

                       Presidente 


