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A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS  

CATARINENSES – AMC, entidade civil que congrega os Magistrados do Estado 

de Santa Catarina,  inscrita no CNPJ sob n. 83.934.323/0001-80, com sede na 

Rua dos Bambus, 116, bairro Itacorubi, nesta  capital,  na  defesa  dos  direitos  

de  seus  substituídos,  vem  respeitosamente  à presença de Vossa Excelência 

expor os seguintes fatos e ao final requerer:  

Por meio de correspondência eletrônica Vossa Excelência 

convocou os Magistrados para participarem do curso de administração judiciária, 

na modalidade a distância, com carga horário de 40h (quarenta horas), tendo em 

vista a meta 8 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

Vossa Excelência, atendendo pedido desta entidade, 

dilatou o prazo de realização do referido curso para seis meses. Contudo, expediu 

ofício solicitando ao CNJ a dilação de tal prazo. 

Assim, enquanto não houver manifestação daquele 

Órgão, continua em vigência a aludida convocação para o prazo de 30 dias. 

Ocorre, porém, que os Magistrados estão impossibilitados 

de conciliar o atendimento da convocação, nos moldes em que efetuada, com a 

atividade judicante, especialmente o cumprimento da meta 2 do CNJ, haja vista o 

excessivo número de ações em andamento na justiça de primeiro grau, que exige 

a continua realização de audiências, atendimento a advogados, prolação de 

despachos, decisões e sentenças, além de outros inúmeros atos típicos de ofício. 



Ou seja, o atendimento da referida convocação, já que ainda vigente, é 

incompatível com o cumprimento das funções judicantes sem que haja o sacrifício 

dos horários de repouso e alimentação, imprescindíveis à saúde razoável dos 

Magistrados. 

Ante o exposto, a Associação dos Magistrados 

Catarinenses – AMC requer a Vossa Excelência, em caráter de urgência, a 

suspensão da convocação dos Magistrados para participarem do curso de 

administração judiciária, com a adoção de medida alternativa para o cumprimento 

da meta 8 do CNJ. 

 

NESTES TERMOS,  

PEDE e ESPERA DEFERIMENTO  

 

Florianópolis, 18 de outubro de 2010.  

  

   

 

 

 

PAULO RICARDO BRUSCHI  
        Presidente da AMC 
 

 


