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PALAVRA

DO PRESIDENTE

Ao término da atual gestão da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC),
cumpre-nos apresentar um breve balanço das ações deste último ano de administração. Durante todo este período, procuramos dar prosseguimento e atenção aos
dois principais focos da nossa atuação: a valorização da magistratura e a aproximação da Justiça e do magistrado ao cidadão.
No que se refere aos pleitos de interesse da magistratura catarinense, fechamos
2014 com um saldo positivo obtendo junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC) o pagamento de valores importantes
devidos aos nossos juízes e desembargadores. Há que se ressaltar a participação ativa dos colegas, não só dos membros da
diretoria, mas da classe como um todo em favor dos nossos pleitos, e de igual modo agradecer pela sensibilidade dos integrantes
do Tribunal, os quais demonstraram efetivamente o seu compromisso com a valorização da magistratura catarinense.
Além de lutar pelos nossos direitos, a atual gestão da AMC se propôs a aprimorar cada vez mais o atendimento aos
seus associados. Entre as ações deste último ano de gestão, ressalta-se da assistência jurídica e o trabalho permanente
de esclarecimento e orientação em relação a temas como previdência e aposentadoria.
No que tange ao trabalho de aproximação com a sociedade, muito foi feito, por meio de parcerias institucionais. Neste
sentido, destaque para o projeto “Novos Caminhos”, em conjunto com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) e com o TJ/SC; o Tudo a Ver, com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SC); Simpósio Judiciário e Imprensa, com a Associação Catarinense de Imprensa (ACI); e o Pergunte ao Juiz, ao lado da Associação Catarinense de Emissoras
de Rádio e Televisão (Acaert). E, por fim, a realização do Congresso Estadual de Magistrados, que reuniu no final do ano
passado, em Florianópolis, intelectuais de grande prestígio para debater aspectos relacionados à efetividade da Justiça.
O trabalho desenvolvido pela diretoria da Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina (Esmesc) também merece ser enaltecido, sobretudo pelo esforço e dedicação para oferecer à comunidade jurídica importantes eventos culturais e científicos para fins de aprimoramento.
Tudo isso poderá ser revisitado nas páginas que seguem, para que os nossos associados possam conhecer o trabalho
feito pela atual gestão.
Ao tempo em que nos despedimos, gostaríamos também de agradecer aos nossos associados pela confiança depositada em nossa equipe. Agradecer também pelas críticas e sugestões de todos os colegas, as quais, indubitavelmente,
em muito nos ajudaram, permitindo que, a partir delas, pudéssemos construir uma AMC cada vez melhor. Desejamos à
futura diretoria uma gestão profícua, a qual, não temos dúvidas, será coroada de pleno êxito.
Um abraço,
Juiz Sérgio Luiz Junkes
Presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC)
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NOSSOS DIREITOS
Pleitos concedidos/elaborados em 2014
Licença-prêmio em pecúnia

Fim do prazo decadencial para
compensação do plantão

Após longo e intenso trabalho, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC) atendeu postulação da AMC e autorizou a
conversão da licença-prêmio em pecúnia para magistrados da
ativa, inativos e pensionistas, beneficiando, assim, todos os associados que tinham crédito a receber.
A atuação da AMC para a aprovação da conversão da LicençaPrêmio em pecúnia começou via TCE/SC, com a mobilização dos
seus Conselheiros pelo presidente da associação juntamente
com sua Diretoria Jurídica, representada pelo Dr. Nilton Macedo,
e pelo Diretor Financeiro, Dr. Luiz Antônio Fornerolli. Na ocasião
(final de 2012), a AMC protocolou consulta ao TCE para verificar a
legalidade do pagamento da referida conversão aos magistrados
catarinenses. No início de 2013, veio o parecer e a decisão final
do TCE/SC, que declarou a sua legalidade.
Após a decisão do TCE, em novembro de 2013, a AMC formalizou requerimento junto ao TJ/SC requerendo a conversão da
licença-prêmio em pecúnia, lastreado com todos os documentos
pertinentes, durante a qual foram mantidos diversos contatos a
fim de obter o acolhimento no referido pleito.
Durante o ano de 2014, a AMC permaneceu articulando
junto ao TJ/SC a aprovação do pleito, que culminou com seu
acolhimento na sessão do pleno.

Por unanimidade, o Conselho da Magistratura do TJ/SC acolheu o pleito da AMC e alterou o § 6º do artigo 6º da Resolução
12/2010-CM, “a fim de revogar a previsão de prazo decadencial
para fruição da folga de compensação do plantão”. Anteriormente, a AMC já havia conseguido prorrogar o prazo decadencial.
Com a decisão, “a compensação poderá se dar nos dias
imediatamente anteriores ou posteriores às férias, recesso forense, feriados e de período de plantão em sequência, devendo
ser observado, a cada 30 (trinta) dias, o limite de 5 (cinco) dias
de folga, em separado ou consecutivas, atentando-se, ainda, ao
máximo de 7 (sete) dias de afastamento, na hipótese de emenda com finais de semana e feriados.”

Isonomia no pagamento de
crédito administrativo
No início deste ano, a presidência do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina (TJ/SC), em atenção ao importante pleito da classe, adotou a importante iniciativa proposta de planilhamento dos
créditos administrativos, atendendo, assim, de forma equânime
magistrados ativos, inativos, pensionistas ou sucessores. O TJ
assim procedeu quando da liberação de créditos referentes à
parcela do saldo do recálculo efetuado no procedimento da PAE
(Parcela Autônoma de Equivalência), licença-prêmio e férias.

Auxílio-alimentação
O TJ/SC acolheu, em 2014, o pleito da AMC referente ao pagamento retroativo do auxílio-alimentação do período de 2004 a
2006, o qual foi prontamente pago pelo Tribunal. O retroativo beneficiou todos os magistrados da ativa, bem como parte dos magistrados inativos, que se encontravam na ativa no período compreendido entre 2004 e 2012. O TJ/SC já havia acolhido, em 2012, o
pagamento retroativo do referido benefício relativo ao ano de 2006
em diante, cujo crédito foi liberado aos magistrados em 2013.
Também foi pago pelo TJ o adicional do auxílio-alimentação
(“vale-peru”) até 2004, atendendo pleito da classe. Com o objetivo de assegurar o pagamento desse adicional, a AMC, em dezembro de 2014, reiterou o pedido do pagamento do “vale-peru”.
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Pagamento de bolsa a novos juízes

Indenização de férias vencidas

O Pleno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC)
aprovou, na sessão do dia 16/07, o pleito formulado pela
AMC pelo pagamento integral da bolsa concedida mensalmente aos novos juízes, durante o período em que estes
frequentam a Academia Judicial. O valor passa a ser o equivalente a um (1) subsídio do Juiz Substituto – até então era
pago somente 50% deste valor.
A AMC já havia requerido o pagamento integral em 2013,
porém, foi negado pela administração anterior. Em março de
2014, a entidade reiterou o pleito, sendo pautado e reanalisado
pelo Pleno do TJ/SC. O pagamento integral será concedido somente aos aprovados nos próximos concursos e não terá efeito retroativo, conforme havia sido requerido pela AMC nos dois
ofícios encaminhados ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina
(TJ/SC). A AMC ingressou com um novo pleito, a fim de estender
a medida aos concursos anteriores.

Em agosto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC)
atendeu o pleito da classe e autorizou o pagamento imediato da
indenização de um período de férias vencidas e não gozadas por
necessidade de serviço, inclusive do ano de 2013.

Auxílio-Moradia: Magistrados casados
A AMC, por meio de sua assessoria jurídica, se mobilizou para
questionar judicialmente a resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual obriga os tribunais de Justiça a cessar ou interromper o pagamento do auxílio-moradia de magistrados casados entre
si. A AMC formalizou administrativamente o pleito junto ao TJ/SC a
fim de assegurar em favor daqueles magistrados que são casados
entre si o direito ao benefício, o qual foi indeferido. Desta forma, a
entidade impetrou Mandado de Segurança para resguardar direitos de magistrados no STF, onde aguarda julgamento.
Aos associados interessados, que podem ser atingidos pela
referida resolução, a Associação disponibilizou um modelo de
procuração, para que a assessoria jurídica da entidade possa ingressar com as medidas judiciais cabíveis.

Auxílio-saúde
Em maio, atendendo um pleito da AMC, foi instituído pela Resolução TJ n. 12 o auxílio-saúde, um benefício assistencial concedido para custeio parcial de despesas com plano de assistência
médica/odontológica e seguro saúde, do titular ou dos dependentes. De início, o auxílio foi deferido somente aos magistrados
ativos e inativos, porém a AMC estuda a possibilidade de requerer
sua extensão às pensionistas.
O benefício corresponde ao valor comprovadamente gasto com
plano de assistência médica/odontológica e/ou seguro saúde, incluídas as despesas com co-participação do beneficiário e de seus
dependentes, até o limite individual verificado pela faixa etária:
Faixa Etária
Aposentados invalidez
60 anos ou mais
50 a 59 anos
40 a 49 anos
30 a 39 anos
Até 29 anos

Corregedoria regulamenta cooperação
entre juízes no exercício da jurisdição
A Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) editou uma circular por
meio da qual regulamenta a cooperação dos juízes vitaliciandos
com juízes titulares no exercício da jurisdição. Pela nova portaria,
os juízes substitutos cooperadores poderão: exercer a jurisdição
plena na unidade cooperada, juntamente com o Juiz Titular, com
atribuição para todas as atividades jurisdicionais, tais como audiências, despachos, decisões, sentenças, atendimento aos advogados e outras atividades que se fizerem necessárias; exercer a
jurisdição plena com a divisão do acervo na unidade cooperada,
juntamente como o Juiz Titular; ou ainda, poderão exercer a jurisdição específica, por meio da individualização conjunta entre
ele e o titular, assinalando a opção escolhida entre audiências,
despachos, decisões e sentenças.

Valor máximo mensal
Até R$300,00
Até R$300,00
Até R$250,00
Até R$200,00
Até R$150,00
Até R$100,00

Aumento dos subsídios
Em dezembro de 2014, o Congresso Nacional aprovou Projeto de Lei n. 6218/2013 que aumentou em 33% o subsídio
do presidente do STF, beneficiando, por consequência, toda magistratura, com reflexos diretos aos magistrados aposentados
e pensionistas. A AMC atuou em Brasília, junto ao Congresso
Nacional, pela aprovação do aumento dos subsídios. Em 2012,
a AMC elaborou um estudo sobre a viabilidade financeira da recomposição, o qual foi entregue aos parlamentares.

Resolução sobre férias
O Pleno do Tribunal de Justiça, em sessão no dia 15 de outubro, aprovou, por maioria, uma nova resolução que altera dispositivos da Resolução n. 5/2005-TJ, que dispõe sobre a interrupção
das atividades jurisdicionais, bem como sobre as férias individuais dos magistrados, as quais, a partir de então, puderam iniciar
no primeiro dia útil do mês.
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Atuação parlamentar em nível nacional
aEm 2014, além da mobilização em Brasília para a aprovação do PL da recomposição dos subsídios, que restou aprovado,
a gestão atual continuou trabalhando intensamente, juntamente com a AMB, para aprovação da PEC 63/2013, que trata do
ATS, visitando periodicamente diversos parlamentares. A PEC já foi aprovada na CCJ do Senado Federal.
aApresidência da AMC atuou também, em 2014, junto aos parlamentares da Câmara dos Deputados para aprovação
da PEC 555, que visa à isenção das contribuições previdenciárias dos aposentados. Atualmente a PEC encontra-se na
Comissão de Seguridade e Família.

Pleitos que beneficiaram os
magistrados aposentados
aAuxílio-saúde - aprovado em 2014 e já está sendo
pago mensalmente. A presidência estuda a possibilidade
de majoração do valor;
aLicença-prêmio convertida em pecúnia – deferido e
pago pelo TJ/SC.

Pleitos que beneficiaram
as pensionistas

aPrograma de Assistência Jurídica da AMC;
aAprovação do pedido de reserva orçamentária para
2015, a fim de cobrir custos com aprovação da redução
de 5% entre entrâncias;

aLicença-prêmio convertida em pecúnia;
aRestabelecer o pagamento do “PAE” do auxílio-moradia:
Em abril de 2014, a presidência do TJ/SC recebeu o presidente da AMC, Sérgio Junkes, a Sra. Elizabeth Mattos, Diretora do Departamento de Pensionistas da AMC, bem como
um grupo de pensionistas. Nesta reunião, o presidente do
TJ informou que o pleito da AMC havia sido acolhido e que
a partir daquele momento reiniciaria o pagamento do PAE
(auxílio-moradia) para aquelas pensionistas e beneficiários
que fazem jus ao seu recebimento. Em maio de 2014, a
AMC encaminhou aos beneficiários um ofício, informando
o pagamento. O valor inicial será de R$ 30.000,00. O restante será pago em momento oportuno, de acordo com a
disponibilidade financeira do Tribunal.

aAprovação do efeito retroativo do auxílio-alimentação
até 2004, que beneficiou diversos magistrados que se aposentaram neste período até a data da aprovação do pleito;
aParidade entre juízes ativos e inativos – Pedido já
foi protocolado no TJ/SC e continua em tramitação. A AMC
elaborou um estudo atuarial com empresa especializada
por meio do qual confirmou a viabilidade financeira do acolhimento do pleito. Neste pleito, a AMC requereu ao Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, os seguintes pedidos: “a) O
reconhecimento integral da paridade com a extensão do
auxílio-moradia, auxílio-alimentação e abono de permanência aos magistrados aposentados catarinenses, independente do período de ingresso na carreira, por força dos
princípios da vitaliciedade e irredutibilidade dos subsídios
entre os vencimentos dos membros ativos e inativos, considerando a natureza genérica e linear do benefício, ou, alternativamente; b) conforme viabilidade financeira constatada pelos estudos de impacto feitos pela empresa atuarial
“DATA A”, a pedido da AMC, o reconhecimento da paridade
com a extensão do auxílio-moradia, auxílio-alimentação e
abono de permanência aos que ingressaram na carreira
até a Emenda Constitucional 41/2003; ou ainda c) ao menos o auxílio-moradia a todos os magistrados inativos.”

aAumento das respectivas pensões decorrentes do aumento do subsídio da magistratura ocorrido no final de 2014;
aPrograma de Assistência Jurídica da AMC.
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EVENTOS

3º Encontro Estadual de Pensionistas
A AMC reuniu, no dia 21 de maio, as suas associadas
pensionistas para o 3º encontro estadual. Durante a programação, as senhoras tiveram a oportunidade de ouvir representantes do Instituto de Previdência do Estado de Santa
Catarina (IPREV) e ter uma palestra sobre bem estar e envelhecimento com a fisioterapeuta Ana Beatriz Tonon Cherem.
O evento foi organizado pela diretora do Departamento
das Pensionistas, senhora Elizabeth Gomes de Mattos, em
conjunto com os setores de Serviço Social, Psicologia e Jurídico da AMC. Na ocasião, representou o presidente da AMC,
o Juiz de Direito de 2ª Grau, Odson Cardoso Filho. Ele apresentou um histórico da caminhada das pensionistas, durante os últimos anos. “Esta missão deve ser munida pela AMC,
que representa o interesse de todas vocês”, pontuou.

Encontro de Magistrados Aposentados
A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) promoveu, em agosto, na sede administrativa da entidade, em
Florianópolis, a terceira edição do Encontro Estadual de Magistrados Aposentados. Na pauta, diversos assuntos de interesse da classe, como o andamento das PECs 63 e 555, que
tratam, respectivamente, do adicional por tempo de serviço
(ATS) e da não incidência de descontos previdenciários aos
inativos; a redução da diferença entre entrâncias em 5%; e
conversão da licença-prêmio em pecúnia.

Saúde Mental
e Direito
A Capital catarinense recebeu, nos dias 4 e 5 de abril,
no auditório Solón D’Eça Neves, na sede da Associação
dos Magistrados Catarinenses (AMC), a segunda edição
da Conferência Nacional sobre Saúde Mental e Direito. O
evento abordou a realidade
brasileira acerca da desassistência ao doente mental e
suas consequências.
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Infância e Juventude é tema de encontro na Capital
Florianópolis sediou, em dezembro, o Seminário Regional Sul da ABMP e Fórum Estadual de Juízes, Promotores de Justiça,
Defensores Públicos e Técnicos do Poder Judiciário e Ministério Público. No evento, realizado no auditório Solon d’Eça Neves, na
sede administrativa da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) e da Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina
(Esmesc), foi lançada a Frente Nacional Pró-sistema de Garantias da Criança e do Adolescente.
Na abertura, os coordenadores do encontro e representantes das instituições parceiras saudaram os participantes e destacaram a importância do Seminário para aqueles que militam na área da infância e juventude. Em seguida, teve início a conferência de abertura, com o juiz aposentado do TJRS, advogado e consultor da Unicef, João Batista da Costa Saraiva, cujo painel foi
coordenado pelo Desembargador catarinense Sérgio Izidoro Heil, coordenador do CEIJ/TJSC. O primeiro dia do encontro terminou
com o lançamento dos livros “Segredo de Justiça” e “Contos Fora da Lei”, de autoria, respectivamente, da Juíza carioca Andrea
Pachá e do Desembargador catarinense Lédio Rosa de Andrade.

4ª Encontro Estadual de
Magistrados Aposentados
e Pensionistas
A AMC reuniu, no dia 18 de novembro, os seus associados aposentados
e pensionistas para o quarto encontro
estadual, no Plaza Caldas da Imperatriz
Resort & Spa, em Santo Amaro. Durante
a programação, eles tiveram a oportunidade de ouvir o vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, Ricardo Barreto,
que representou o presidente da AMB,
João Ricardo dos Santos Costa.
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Orientação para Aposentadoria
O Setor de Psicologia retomou o II Programa de Orientação para Aposentadoria da AMC, lançado em 2013. Além de
orientar de forma adequada esta fase de transição de encerramento da carreira e ingresso na aposentadoria, o programa
tem como objetivo oferecer um espaço de troca de experiências e reflexões sobre esta nova etapa. Ao todo foram 10 encontros mensais com temas referentes à aposentadoria que
foram escolhidos a cada encontro pelos participantes.

Cinema e Direito

A série de encontros que reúne magistrados e interessados, para discutir Direito, Cinema, Literatura e Psicanálise
retornou em 2014. No dia 3 de abril, no centro de convivência da sede da AMC/ESMESC, foi exibido o filme “Tudo sobre
minha mãe”, do diretor espanhol Pedro Almodóvar. A discussão foi encaminhada pela professora Miriam Elza Gorender,
doutora em Psicanálise e Ciências da Saúde (UFRJ) e atual
presidente da Associação Psiquiátrica da Bahia.

Direito de Família
A Esmesc e o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) realizaram o III Encontro Catarinense de Direito de Família e III Encontro Nacional de Juízes de Família, no Auditório
Solon d’Eça Neves, na sede da AMC. A abertura das atividades contou com a participação de magistrados, operadores
do Direito e estudantes. Em seu discurso de boas vindas, o
Diretor-geral da Esmesc, Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, agradeceu o empenho dos envolvidos e destacou
a relevância do debate. “É muito gratificante ver o auditório
cheio e a Escola da Magistratura Catarinense se consolidar
como um espaço para discussão do Direito”, disse.

Santa Catarina sedia VIII Encontro
Nacional do Poder Judiciário

Debate com os candidatos ao
governo do Estado

O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do
Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, abriu, no dia 10 de novembro, a oitava edição do Encontro Nacional do Poder Judiciário. O ministro apresentou um
panorama do novo “Relatório Justiça em Números 2014”,
que será apresentado oficialmente nesta terça-feira, 11. Com
dados inéditos, a publicação trará um diagnóstico da atuação
da Justiça brasileira referente ao ano de 2013.
Para o presidente da AMC, Sérgio Junkes, que participou
da mesa de abertura, “é uma honra Santa Catarina receber
um evento com esse porte”. Ele ressaltou ainda que, dentre
os tribunais estaduais de médio porte, o Estado possui os
magistrados com maior produtividade do Brasil, segundo o
Índice de Produtividade de Magistrado, aferido pelo Conselho
Nacional de Justiça – CNJ.

A Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acaert), em parceria com a Associação dos Magistrados
Catarinenses (AMC), realizou, no auditório da AMC/Esmesc,
um debate ao vivo (transmissão via internet) com os candidatos ao Governo de Santa Catarina. Participaram os candidatos Raimundo Colombo, Claudio Vignatti, Paulo Bauer,
Afrânio Boppré, Janaína Deitos e Elpídio Neves.
Durante duas horas de debate, os participantes responderam perguntas de radialistas de todo o Estado, sobre temas
diversos, como educação, saúde, segurança pública, entre
outros. De um modo geral, os candidatos fizeram questionamentos à gestão do governador Raimundo Colombo, que
concorre à reeleição. O debate foi transmitido por 82 emissoras de rádio de Santa Catarina.
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ESPORTES

Tetra campeonato brasileiro de futebol
Meia Maratona Internacional Caixa

A equipe de Santa Catarina foi a grande campeã da 22ª
edição do Torneio de Futebol da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), realizado entre os dias 11 e 13 de
dezembro, na sede campestre da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (AMAMSUL), em Campo
Grande (MS). Este é o quarto título nacional conquistado
pelos catarinenses. Foi a quinta final consecutiva de Santa Catarina em torneios brasileiros, em que participam
equipes de todas as regiões do País.

A participação dos magistrados catarinenses na Meia
Maratona Internacional Caixa, que aconteceu no dia 23
de março, em Florianópolis, foi também uma homenagem ao Desembargador José Volpato de Souza, falecido
no último dia 13.

Futebol amistoso
Em setembro, os magistrados catarinenses viajaram
a Fortaleza, Ceará, onde participaram de uma partida de
futebol amistoso contra a seleção de magistrados do Nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Piauí,
Alagoas, Sergipe).
Em campo, no Estádio Governador Plácido Castelo, mais
conhecido como Castelão, os jogadores mostraram união,
garra e superação, vencendo a partida por 5 a 1. Foram três
gols do juiz Ezequiel Rodrigo Garcia, um do juiz Maximiliano
Losso Bunn e outro do juiz do Trabalho Marcel dos Santos.
Segundo o coordenador de Futebol da AMC, Rafael Maas
dos Anjos, a ideia é recebê-los em um evento semelhante em
Santa Catarina, possivelmente no Estádio da Ressacada. “Foi
um período muito marcante, de grande confraternização. Um
momento para reforçar os laços de amizade e cumplicidade
entre magistrados de todo o Brasil”, ressaltou.

Magistrados catarinenses participam
do Campeonato Sul-Brasileiro de Tênis
Santa Catarina conquistou o segundo lugar no Campeonato Sul-Brasileiro de Tênis para os magistrados. As disputas ocorreram de 25 a 27 de abril, no Graciosa Alphaville
de Curitiba. Além dos catarinenses, a competição reuniu
atletas dos estados do Paraná (1° lugar) e Rio Grande do
Sul (3º lugar). As partidas alternaram nos modos simples e
duplos e a equipe dos paranaenses acumulou doze vitórias,
contra oito dos catarinenses e quatro dos gaúchos.
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7ª Maratona Beto Carrero
A baixa temperatura não foi empecilho para os 20 magistrados, amigos e familiares que participaram, no dia 21 de junho,
da 7ª edição da Maratona Beto Carrero, única prova noturna realizada dentro do maior parque temático da América Latina, em
Penha. Os corredores desafiaram os 42 quilômetros da maratona dentro do parque. A disputa aconteceu entre duplas, quartetos e octetos. A juíza Cláudia Ribas Marinho, Diretora-Adjunta de Esportes da AMC, que organizou os grupos de corredores,
conta que a maratona é um importante momento de integração.“É uma oportunidade de encontro entre os magistrados novos
e os mais antigos, e os juízes de cidades diferentes. Além de tudo, a prática de uma atividade física é uma válvula de escape
saudável para relaxar”, diz.
Na ocasião, os magistrados foram apresentados a Assessoria Esportiva Floripa Runners, nova parceira da AMC, e que fornece orientação personalizada de caminhada e corrida para todas as idades e níveis de condicionamento.

SC vence Campeonato
Sul-Brasileiro de Futebol
para Magistrados
A delegação catarinense, formada
por juízes da AMC e AMATRA/12, subiu duas vezes no lugar mais alto do pódio do Campeonato Sul-Brasileiro de
Futebol para Magistrados, ocorrido em
maio, em Curitiba.
Na categoria livre, Santa Catarina
foi campeã, após vencer o Paraná e o
Rio Grande do Sul. Na categoria máster
- acima de 38 anos -, o título também
ficou com a equipe catarinense. Na
categoria sênior - acima de 48 anos
-, SC ficou com a terceira colocação,
após uma derrota para o Paraná e um
empate com o Rio Grande do Sul.

13

Planejamento, gestão
e novos serviços ao associado
Assistência

JURÍDICA
(AMC)

AMC institui programa
de assistência jurídica
www.amc.org.br

Perguntas e Respostas

A AMC instituiu, em março de 2014, o programa de Assistência Jurídica, Judicial e Extrajudicial, de forma individual, em favor dos magistrados associados. O auxílio consiste
no reembolso dos valores despendidos com honorários e
despesas processuais, até o limite de R$ 5 mil, pagos ao final de cada demanda, mediante comprovação dos gastos.
Isso, independente do advogado que o associado escolher
para realizar a sua defesa.
O regulamento prevê que o direito ao reembolso será
exclusivamente para os associados nas demandas decorrentes de sua atuação funcional no âmbito do Poder Judiciário catarinense, englobando questões cíveis, criminais e
administrativas, em todo o território nacional e em todos os
níveis de jurisdição. Igualmente, para os procedimentos administrativos de qualquer natureza, inclusive os de caráter
disciplinar promovidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC), por qualquer órgão da administração pública
ou pela OAB, em face dos associados da AMC.
“É um passo importante dado pela gestão em prol da
valorização dos magistrados, que, finalmente, conseguiu regulamentar o serviço de assistência jurídica aos associados,
até então inexistente. Sem dúvida, é um projeto que beneficia todos os colegas, reembolsando despesas com ações
judiciais e administrativas envolvendo a função judicante”,
destaca a Juíza Simone Boing Guimarães Zabot, que esteve
à frente, desde o início, da elaboração do projeto.

AMC visita coordenadorias para
esclarecer dúvidas sobre aposentadoria
A AMC colocou em prática, em setembro do ano passado, o projeto desenvolvido para fornecer esclarecimentos sobre as regras previdenciárias aos magistrados. Célio
Peres, servidor do IPREV e especialista em aposentadoria
de servidores públicos, visitou as coordenadorias, onde expôs um breve panorama sobre a situação previdenciária da
magistratura e suas respectivas regras, elucidando, ao final,
dúvidas pontuais dos associados.
“A iniciativa da exposição acerca da previdência dos magistrados se deu por intermédio da Comissão para Assuntos
Previdenciários da AMC onde, após as visitas nas coordenadorias, foi elaborada uma cartilha objetiva aclarando a situação previdenciária dos magistrados catarinenses. A participação do senhor Célio foi de suma importância, principalmente
para entendermos como o IPREV, autarquia responsável pelo
pagamento dos nossos benefícios, interpreta e aplica na prática o volumoso arcabouço normativo previdenciário que toca
a magistratura”, explica Paulo Eduardo Huergo Farah, magistrado responsável pela organização da Comissão.
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Homenagem aos magistrados aposentados
A Diretoria da AMC reuniu, em dezembro, na Sede Balneária da entidade, em Florianópolis, cerca de 250 convidados para o almoço de confraternização de final de ano.
Na ocasião, foi prestada uma homenagem especial a
alguns destacados magistrados que se aposentaram durante a gestão diretoria (2012/2015). Foram agraciados,
em razão da carreira imaculada e exemplar, os seguintes
magistrados: Gabriela Gorini Martignago Coral, Jaime Luiz Vicari, José Mazoni Ferreira, Luiz Carlos
Freyesleben, Margareti Moser, Maria Terezinha M.
de Oliveira, Mario Bianchini Filho, Newton Janke, Osvaldo João Ranzi, Paulo Roberto Camargo Costa, Renato Maurício Basso, Sérgio Torres Paladino. A diretora do Departamento das Pensionistas, Elizabeth Gomes
de Mattos, também recebeu uma homenagem em razão
dos relevantes serviços prestados em favor da classe.

Novo Pórtico
Em dezembro foi inaugurado o novo pórtico da Sede Balneária da AMC. A obra, fruto do trabalho conjunto da comissão formada pelo Diretor de Patrimônio, Rafael Fleck Arnt,
do Diretor da Sede Balneária, Paulo Tzelikis, e das juízas
Cíntia Ranzi Arnt e Simone Zabot, vai oferecer, além de melhoria estética e visual, mais segurança e conforto aos magistrados, com estacionamento externo e interno, entradas
distintas para pedestres e veículos – inclusive caminhões e
ônibus -, guarita e zeladoria/recepção, sistema de câmeras
e monitoramento, espaço de convivência com banheiros
privativos, copa, depósito para materiais e chuveiro para
banhistas, além de duas vagas internas cobertas.

Reforma Política
O financiamento de campanhas eleitorais foi um dos
pontos mais discutidos no debate sobre reforma política, promovido pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, em abril. Representantes de diversas
entidades, entre eles o vice-presidente institucional da AMB e
presidente da AMC, Sérgio Junkes, divergiram sobre as duas
propostas de emendas. A AMB defendeu o fim do financiamento empresarial nas campanhas políticas e a manutenção
da função eleitoral aos juízes de direito estaduais.

AMC presente nas reuniões de
coordenadorias

Unimed

O presidente da AMC, Sérgio Luiz Junkes, esteve presente
nas reuniões das coordenadorias da entidade. Nas diversas
visitas às regiões do Estado, ele conversou de perto com os
juízes das 14 coordenadorias regionais da AMC para falar dos
temas de interesse da classe, no âmbito estadual e nacional,
e da valorização da magistratura. “A ideia é sempre ouvir os
colegas, para ajustar a atuação da associação, de acordo
com as necessidades encontradas”, pontuou Junkes.

Dirigentes da AMC e da Unimed estiveram reunidos, em
agosto, em Florianópolis, para entabular estratégias de ação,
que visam melhorar o atendimento aos associados cooperados. Na oportunidade, o presidente da AMC, Juiz Sérgio Luiz
Junkes, repassou aos representantes da operadora do plano
de saúde as principais queixas dos usuários, entre elas, a
demora no agendamento de consultas; eventuais falhas na
cobertura nacional do plano de saúde; e reembolso médico.
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Iprev
O presidente da AMC, Sérgio Junkes, acompanhado da Diretora do Departamento de Pensionistas da AMC, Elisabeth
Gomes de Mattos, reuniu-se com o presidente do Instituto de
Previdência de Santa Catarina (Iprev), Adriano Zanotto.
Na pauta do encontro, o andamento no âmbito do Executivo do pleito da AMC referente à aplicação do reajuste devido
às pensionistas (viúvas de magistrados), retroativo a janeiro
de 2014. Zanotto informou que já há um decreto, assinado
pelo então governador do Estado (em exercício), Nelson Schaefer Martins, reconhecendo o direito ao reajuste.

AMC reúne-se com secretário da Casa
Civil para tratar reajuste das pensionistas

Departamento de Pensionistas da AMC
reúne-se com o presidente do TJ/SC

O presidente da AMC, Sérgio Junkes, acompanhado da
diretora do Departamento de Pensionistas da AMC, Elisabeth Gomes de Mattos, esteve reunido, em agosto, no Centro
Administrativo do governo Estadual, com o secretário da Casa
Civil, Nelson Serpa, e com o diretor do Iprev, Adriano Zanotto.
Durante o encontro, a AMC reiterou o pleito para que seja
concedido às pensionistas o reajuste deste ano no valor das
pensões, definido pelo Governo Federal (após a Reforma da
Previdência, que extinguiu a paridade entre os vencimentos,
as pensionistas ingressaram no Regime Geral da Previdência,
cujo reajuste passou a ser definido pelo Governo Federal).

Em abril, o presidente da AMC, Sérgio Junkes, acompanhado do Departamento de Pensionistas da entidade, reuniu-se
com o presidente do TJ/SC, Desembargador Nelson Juliano
Schaefer Martins, para tratar de pleitos de interesse da classe. Na ocasião, foi entregue um estudo que visa o pagamento do benefício das pensionistas via TJ/SC, e não pelo Iprev,
como é feito atualmente. O Desembargador aproveitou para
informar que será restabelecido o pagamento do “PAE” do
auxílio-moradia às pensionistas.

Uso predatório da Justiça
A socióloga e professora da USP, Maria Tereza Sadek, esteve reunida com membros da assessoria de planejamento
do TJ/SC para colher dados sobre um estudo que ela irá realizar, a pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros
(AMB), sobre o uso predatório da Justiça. Sadek veio a convite
do presidente da AMC, Sérgio Junkes.
O trabalho tem como objetivo identificar quem são os
grandes “clientes” da Justiça, os quais não só descumprem
os direitos dos consumidores como também se utilizam do
Judiciário para protelar o cumprimento de suas obrigações.

Convênio

Reunião com representantes da Unimed

A AMC firmou novo convênio e oferece aos associados
atendimento com a nutricionista Ivy Aiach, em Garopaba, Sul
do Estado, e cidades próximas – com distância de até 70 km.
Com o desconto oferecido aos associados, a consulta tem
o valor de R$ 70 para atendimento individualizado e R$ 65
para atendimento familiar. Nas cidades com distância de até
70 quilômetros, o valor é de R$ 100 a R$ 120.

Membros das associações de magistrados e do Ministério Público estiveram reunidos, em maio, com representantes da Unimed, para tratar do recente descredenciamento dos laboratórios médicos.
Ficou acordada a indicação de um mediador, o qual ficará encarregado de retomar as negociações entre a Unimed e os prestadores de serviço descredenciados.
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AMC intensifica ações para tornar gestão mais eficiente
Em atenção às metas estabelecidas no Planejamento Estratégico, a diretoria da AMC intensificou as ações com o objetivo de estruturar e tornar mais eficiente a gestão administrativa da entidade. Os colaboradores estiveram reunidos com
profissionais da área de gestão para mapear e apresentar os processos internos de trabalho. Cada setor (Imprensa, Eventos, Secretaria, Jurídico, Administrativo Financeiro, Esmesc, Serviço Social e Psicologia) expôs ao grupo um fluxograma de
rotina de trabalho, detalhando as atribuições e funções dos funcionários da AMC.
Em reunião realizada em junho, ficou definida a criação de um comitê gestor e mais três grupos de trabalho, assim subdivididos: redução de custos; desenvolvimento; e comunicação. O grupo que trata do plano de cargos e salários (PCS) já está em
funcionamento e se integrará aos demais. Os grupos terão como meta a proposição de novos métodos e iniciativas que visem
otimizar o trabalho desenvolvido nas diversas áreas da AMC, tendo como foco o aprimoramento permanente dos serviços prestados aos associados. Tanto o organograma, com a organização hierárquica, quanto os fluxogramas, que identificam as atribuições
dos setores, serão organizados e disponibilizados posteriormente aos associados.
Para o presidente da AMC, Juiz Sérgio Luiz Junkes, tais ações fazem parte de um amplo trabalho de profissionalização da gestão da entidade, calcado, sobretudo, nos valores da entidade definidos quando da elaboração do Planejamento Estratégico, entre
eles, o da transparência, contribuindo, assim, para que a atual e futuras gestões tenham ferramentas adequadas para bem gerir
a instituição. “Queremos atender cada vez mais e melhor os nossos associados e, por isso, é fundamental buscarmos o aperfeiçoamento constante dos nossos serviços. Isso passa pela melhoria do clima organizacional interno, valorização dos funcionários
e motivação, para que os nossos funcionários se sintam cada vez mais comprometidos com a instituição”, pontuou.

“A arte de viver bem”		

Centro-Dia para idosos

Viver bem, nos dias de hoje, tornou-se um grande desafio. Com a correria do dia a dia, sobra pouco tempo
para refletir como está a condução da vida, qual é a maneira mais certa de resolver os problemas e o que é possível ser feito para se ter mais qualidade no cotidiano.
Pensando nisso, o Setor de Psicologia da Associação
dos Magistrados Catarinenses (AMC) lançou o grupo “A
arte de viver bem”, para os associados ativos, inativos e
pensionistas, bem como os seus familiares.

A AMC firmou convênio com a Companhia dos Idosos, localizada na Trindade, um centro-dia para convívio coletivo da
Terceira Idade. A instituição oferece atendimento de segunda
a sexta-feira, inclusive feriados. A unidade conta com sala de
avaliação multidisciplinar, sala de convivência/TV/internet,
sala de atividades motoras, sala de atividades cognitivas, sala
de repouso, entre outras. Por meio do convênio, a empresa
oferece 10% de desconto para o plano mensal e 15% de desconto para os pagamentos por diária ou turno.
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Integração
Institucional

Presidente da AMC visita 1ª mostra laboral
do sistema prisional de Santa Catarina
AMC entrega requerimento pelas
eleições diretas no TJ/SC

O presidente da AMC, Sérgio Luiz Junkes, acompanhado do juiz Pedro Walicoski Carvalho, titular da Vara
de Execuções Penais da comarca de Itajaí, conheceu de
perto os trabalhos produzidos pelos detentos catarinenses, expostos na 1ª Mostra Laboral do Sistema Prisional
de Santa Catarina. O evento foi promovido pela Secretaria
de Estado da Justiça e Cidadania.

O presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), Juiz Sérgio Luiz Junkes, entregou, no dia 31
de março, ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina (TJ/SC), Desembargador Nelson Juliano Schaefer Martins, requerimento no qual solicita a implementação de eleições diretas para os novos dirigentes da Corte.
Participaram do ato diretores da AMC, Desembargadores
e dirigentes da Associação dos Magistrados do Trabalho
(Amatra XII) e Associação dos Juízes Federais de Santa
Catarina (Ajufesc).

Jovens eleitores
O presidente da AMC, Juiz Sérgio Luiz Junkes, acompanhado do presidente do Conselho Deliberativo da entidade, Juiz
de Direito de 2º Grau, Odson Cardoso Filho, em visita institucional ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE/SC), Desembargador Vanderlei Romer, em
agosto, convidou-o a participar da campanha Tudo a Ver, voltada para o público jovem. O presidente do TRE garantiu apoio
ao projeto. “A Justiça Eleitoral tem ampliado cada vez mais a
sua responsabilidade, no sentido de garantir a credibilidade
do processo eleitoral junto à sociedade. Portanto, podem contar conosco neste projeto”, ressaltou.

Dirigentes da AMC e da Esmesc recebem
visita do prefeito da Capital			
O prefeito de Florianópolis, Cesar Souza Júnior esteve, no
dia 7 de abril, na sede da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), para saudar os procuradores do município que
participavam do curso de atualização em Direito Público.
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“Uso predatório do Judiciário”
O Juiz Sérgio Luiz Junkes, presidente da Associação dos
Magistrados Catarinenses (AMC) e vice-presidente institucional da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB),
participou, em setembro, do Ciclo de Estudos do Direito Contemporâneo, realizado em São Luís, no Maranhão. Em sua
palestra, que teve como tema “Uso predatório do Judiciário”,
o magistrado falou sobre como o descumprimento reiterado
de suas obrigações com os consumidores por parte de grandes empresas e corporações tem a um só tempo emperrado
a máquina judiciária e ampliado para além de limites razoáveis a carga de trabalho dos magistrados.

Governador em exercício
Em setembro, o presidente da AMC, Sérgio Luiz Junkes,
fez uma visita institucional ao governador em exercício, desembargador Nelson Schaefer Martins. Na oportunidade,
Junkes ressaltou a satisfação da classe em vê-lo assumir a
frente do governo do Estado. “Queremos renovar o nosso
apoio durante essa importante missão", afirmou.
Martins agradeceu o apoio me enalteceu o trabalho realizado pelo Judiciário catarinense. “Na condição de governador
em exercício, apresento minha saudação e o meu sentimento
de admiração, respeito e confiança da magistratura de SC.
O trabalho desenvolvido pelos juízes de 1º e 2º grau revela a
qualidade técnica, a postura ética e a vinculação com os princípios constitucionais e os direitos fundamentais”, pontuou.

Planejamento estratégico da AMC
O presidente da AMC, Sérgio Junkes, recebeu, em setembro, os magistrados Alexandre Abreu e Olga Vishnevsky Fortes,
respectivamente secretário geral adjunto e de planejamento
estratégico da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).
Eles estiveram na Capital catarinense para conhecer de
perto o planejamento estratégico da AMC. A ideia, segundo
eles, é implementar o mesmo modelo no âmbito da AMB.
Coordenado pelo professor Cristiano José Castro de Almeida Cunha, coordenador do Laboratório de Liderança e Gestão Responsável da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e docente no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (UFSC), o documento foi
elaborado a partir da visão dos diretores e colaboradores da
instituição em relação às deficiências, avanços e ideias que
exprimem o atual estágio de atuação da organização; qual o
seu público alvo; e de que forma ela pode otimizar os seus
serviços para atender cada vez mel hor os seus associados.

AMC participa de encontro com senador
Casildo Maldaner no TJ/SC

Democratização do Poder Judiciário
Com a participação dos dirigentes da magistratura estadual, federal e trabalhista, a Associação dos Magistrados
do Paraná (AMAPAR), a Associação Paranaense dos Juízes
Federais (APAJUFE) e a Associação dos Magistrados do Trabalho (AMATRA 9) promoveram, no prédio histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, um ato
público pela democratização do Poder Judiciário. O presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) e
vice-presidente institucional da Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB), Juiz Sérgio Luiz Junkes, também participou do encontro. “A democratização fortalecerá a qualidade
do serviço prestado ao cidadão”, assinalou.

Fruto de uma articulação iniciada pela Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB), em conjunto com o Colégio de
Presidentes dos Tribunais de Justiça e outras entidades representativas da magistratura e do Ministério Público, magistrados catarinenses estiveram reunidos, no dia 9/5, no gabinete
da presidência do TJ/SC, com senador Casildo Maldaner, para
tratar da PEC 63/2013, que institui a parcela indenizatória de
Valorização por Tempo na Magistratura (VTM) e MP.
O senador se mostrou solidário com a aprovação da matéria, que está prevista para entrar em pauta na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ).
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Prêmio Innovare
O Poder Judiciário de Santa Catarina teve dois projetos na
área da Infância e da Juventude selecionados para concorrer ao Prêmio Innovare, um na categoria Tribunal de Justiça
e outro na categoria Juiz de Direito. Na Categoria Tribunal de
Justiça foi selecionado o projeto Novos Caminhos, que oferece
oportunidade de estudo e trabalho para jovens abrigados, por
meio de uma parceria entre a Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), Federação das Indústrias de Santa Catarina
(FIESC) e Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC).
Na categoria Juiz de Direito, foi selecionado o projeto “PINT
- Protocolo de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes”, do município de São José/SC, sob a coordenação
da Juíza Ana Cristina Borba Alves, das Assistentes Sociais
Carla de Barros Leiras Floriano e Maryhana dos Santos Cavalheiro de Moraes e toda a Assessoria do gabinete da Vara da
Infância e da Juventude de São José.

Magistrados estaduais, federais e
trabalhistas reúnem-se em Jaraguá do Sul
Campanha
Dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC) e da
Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) assinaram
termos de cooperação mútua em campanhas a serem realizadas pelas instituições nas eleições deste ano. O primeiro
deles foi o termo de adesão referente à campanha “Sou cidadão: digo não à corrupção!”, lançada no dia 26 de junho,
que reúne ações voltadas para a mobilização da sociedade
em favor da transparência nos financiamentos das campanhas eleitorais e contra a corrupção. Entre os procedimentos
elaborados estão a cooperação entre entidades e a divulgação das regras para doadores e fornecedores nas eleições.
Também foi assinado o convênio entre o TRE/e AMC para
a realização da campanha Tudo a Ver Eleições 2014 – Por
dentro do Estado, do Poder e da Política, coordenado pelo
Juiz Fernando de Castro Farias. O projeto tem como objetivo
proporcionar aos jovens estudantes informações que visem
ampliar os seus conhecimentos em relação ao pleno exercício da cidadania, por meio de uma linguagem clara, objetiva
e de fácil compreensão acerca temas ligados ao Direito, aos
Poderes do Estado e à Política.

O dia 7 de abril foi marcado, em Jaraguá do Sul, por um
encontro entre os magistrados estaduais, federais e trabalhistas com atuação na cidade. Na ocasião, que demonstra a
união das três esferas do Poder Judiciário, tratou-se de ações
que o Poder Judiciário pode adotar, em conjunto, para melhor
atendimento às demandas dos jurisdicionados de uma das
cidades com maior crescimento no Estado, tanto econômico
quanto populacional.

Limites do Poder Judiciário

Considerado um dos mais importantes eventos jurídicos
do País, o X Congresso Nacional de Direito Público, realizado
nos dias 24 a 26 de setembro, em Maceió, teve como tema
central “Segurança Jurídica e a Efetividade dos Direitos”. Entre os palestrantes, o presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), Sérgio Luiz Junkes, que participou do
painel “Direito, Economia e Política e os limites do Poder Judiciário”, tendo como moderador o jornalista Luis Nassif.
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Site e Redes Sociais
F www.amc.org.br
Total de publicações no site = 204
Média de acessos por mês = 5 mil
Total de publicações na Intranet = 37
Total de informativos enviados para a rede = 218

Opção “curtir”
a Passou de 1.446 em Fevereiro de 2014 para 2.100 em Fevreiro de 2015
a Aumento de

145,2%

Total de publicações = 536
Alcance médio: 921,54 pessoas (por post)

Total de publicações = 328
Média de 1,09 tweets por dia
32,8 tweets por mês
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Web

Veículo

Seção

Blog do Moacir Pereira
Blog do Cacau Menezes
Blog do Rafael Martini

15
13
18

G1
Geral
Política
Artigos
Eleições (especial)
Carlos Damião
Ricardinho Machado
Hélio Costa
Paulo Alceu
Roberto Azevedo
Geral
Política
Moacir Pereira
Cacau Menezes
Visor (Rafael Martini)
Estela Benetti
Artigo
Especial
Geral
Portal (Jefferson Saavedra)
Canal Aberto (Prisco)
Artigo

9
11
9
5
4
12
4
2
9
13
12
7
24
19
22
3
8
3
11
7
8
2

Diário do Iguaçu

-

5

Voz do Oeste
Diário do Litoral
Gazeta da Manhã
O Riossulense

-

4
2
1
1

A Tribuna
Diário do Sul
Hora de Santa Catarina
Mídia Livre
Revista O Empresário

-

3
1
2
4
3

Notícias do Dia

Diário Catarinense

A Notícia
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Inserções

RBS TV

RIC
TV COM

Band
SBT
TV Justiça

Veículo

Seção

Jornal do Almoço
Bom Dia SC

4
3

RBS Notícias
SC no Ar
Jornal do Meio Dia
CBN Diário
Conversas Cruzadas
TVCom Entrevista
Band Cidade
Quem é Quem
SBT Meio Dia
Justiça Legal

5
7
5
3
7
1
8
1
3
9

TOTAL de Inserções

Inserções

332

Média de

33,20
inserções/mês

1 inserção/dia
29

Judiciário
e Imprensa
Em Florianópolis
As eleições de 2014 pautaram a quinta edição do já
tradicional Simpósio Judiciário e Imprensa. Realizado no
dia 10 de junho pela Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) e Associação
Catarinense de Imprensa
(ACI), o evento reuniu magistrados, jornalistas, estudantes e operadores do Direito,
que discutiram os desafios
futuros e as mudanças do
sistema eleitoral.

Notícias do Dia

11/6/2014

Em Blumenau
Magistrados, jornalistas,
estudantes e operadores do
Direito participaram, em Blumenau, do tradicional Simpósio Judiciário e Imprensa, que
debateu o tema “O Jornalista,
o juiz e o cidadão: anseios e
perspectivas”. O evento, realizado em novembro, é uma
parceria entre Associação
Catarinense de Imprensa e
Associação dos Magistrados
Catarinenses (AMC), está em
sua sexta edição e tem como
objetivo promover o debate
e aproximar os profissionais
das duas áreas.
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Congresso Estadual de Magistrados debate soluções para tornar Justiça mais ágil
Durante os dois dias (31/10 e 01/11) do tradicional Congresso Estadual de Magistrados, promovido pela AMC, os juízes catarinenses
estiveram reunidos no hotel Majestic, em Florianópolis, para ouvir especialistas e debater sobre os desafios do Poder Judiciário, bem como
apontar caminhos e soluções para tornar a Justiça mais ágil. Com o tema central “Efetividade da Justiça: um compromisso da magistratura
em favor da sociedade”, o evento reuniu cerca de 250 juízes de todo o Estado, que participaram de debates pertinentes à Justiça e à sociedade. Ao final do encontro, foi aprovada a Carta de Florianópolis, com nove proposições para agilizar a tramitação dos processos judiciais. O
documento foi entregue a diversos órgãos, entre eles, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC), Conselho Nacional de Justiça, Fórum
Parlamentar Catarinense e agências reguladoras.
A conferência de abertura ficou a cargo do economista e cientista social Eduardo Giannetti, considerado um dos pensadores mais respeitados pelo mundo acadêmico e empresarial brasileiro. Durante uma hora de explanação, ele fez uma análise do atual cenário econômico do
país. Segundo Gianetti, a expressão que melhor define o momento é “reversão de expectativas”. “Há alguns anos, o país despontava como
uma estrela entre os países emergentes, acompanhado de um movimento de igualdade social. Mas esse momento não se sustentou. Teremos um crescimento pífio, em 2014, de apenas 0,3%. É muito baixo”, salientou o economista.
Os trabalhos tiveram continuidade no sábado, 1º de novembro, com o painel “Judicialização das relações sociais: causas, efeitos e alternativas”, coordenado pelo presidente do TJ/SC, Nelson Schaefer Martins. Compuseram a mesa de debates o magistrado trabalhista José Lúcio
Munhoz, o ex-presidente da AMB Cláudio Baldino Maciel e os juízes de Direito Sílvio Orsatto e Romano José Enzweiler.
Ainda durante a manhã de sábado, com participação dos diretores da entidade, a AMC fez uma homenagem aos fundadores da instituição, os magistrados aposentados Tycho Brahe Fernandes Neto, Nauro Guimarães Collaço e Waldemiro Cascaes, com a entrega do título de
sócio benemérito.
O servidor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC), Jurandir Schroeder, assessor especial da Coordenadoria de Magistrados (Comagis), também foi agraciado com o título de sócio honorário da AMC, em razão dos relevantes serviços prestados à classe.
Palestras
As atividades retornaram no período da tarde de sábado, com palestra do jornalista Caco Barcellos, apresentador do programa na Rede
Globo de Televisão, Profissão: Repórter, que debateu o tema “Justiça, Imprensa e Cultura de Violência no Brasil”.
O segundo painel da tarde amadureceu ideias em torno dos desafios e soluções para a efetividade da Justiça. Coordenado pelo desembargador Pedro Abreu, o debate contou com as seguintes participações: Joaquim de Arruda Falcão Neto, Diretor da Escola de Direito da Fundação
Getúlio Vargas; Frederico Vasconcelos, jornalista da Folha de São Paulo; Rodrigo Tolentino de Carvalho Collaço, desembargador do TJ/SC e
ex-presidente da AMB; e Alexandre dos Santos Cunha, Diretor do Ipea.
Encerramento
Para encerrar as atividades, o filósofo, mestre em Educação e escritor Mario Sergio Cortella trouxe uma reflexão sobre a importância do
associativismo. “Desejo que daqui há 20, 30 anos, a próxima geração tenha orgulho desses magistrados aqui reunidos”, afirmou.
Como resultado de tudo que foi debatido durante o evento, a AMC elaborou a Carta Florianópolis, em que os magistrados se comprometem
a intensificar a luta pela ampliação da Efetividade da Justiça, além de fomentar o debate entre a classe. Entre os itens elencados está a criação
de mecanismos no âmbito do Poder Judiciário para monitorar os atores sociais mais demandados e envolver maior atuação das Agências
Reguladoras com o objetivo de coibir o “uso predatório da Justiça”.
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Homenagens
Com participação dos diretores da entidade, a AMC fez uma homenagem aos fundadores da instituição, os magistrados
aposentados Tycho Brahe Fernandes Neto, Nauro Guimarães Collaço e Waldemiro Cascaes, com a entrega do
título de sócio benemérito, por terem sido fundadores da instituição há 53 anos.
O servidor do TJ/SC, Jurandir Schroeder, assessor especial da Coordenadoria de Magistrados (Comagis), também foi
agraciado com o título de sócio honorário da AMC, em razão dos relevantes serviços prestados à classe.
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#AMCnaMídia
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campanha nas

REDES SOCIAIS
No dia 24 de janeiro de 2014, a AMC
deu início a uma série de campanhas
nas redes sociais (Facebook e Twiter),
com o objetivo de promover a difusão da
cultura jurídica e permitir que os cidadãos
conheçam e entendam um pouco mais
sobre Direito (legislação criminal e
civil, eleitoral, ambiental, consumidor,
Constituição, entre outras), o papel dos
magistrados e o funcionamento do Poder
Judiciário. Com textos curtos e linguagem
acessível, a segunda campanha da série
versou sobre o Direito do Consumidor,
seguida da #EuQueroVotar. A primeira,
lançada em 24 de janeiro de 2014, versou
sobre o Poder Judiciário.

QUERO
O título deverá ser solicitado pessoalmente
no cartório eleitoral do município onde o
cidadão reside ou trabalha.

Campanha em parceria com Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris)

NOVOS CAMINHOS
O projeto “Novos Caminhos” nasceu de um sonho. Um sonho conjunto de muitos juízes que atuam na área da Infância e
Juventude, assim como dos assistentes sociais, que todos os dias se deparam com a triste realidade de crianças e adolescentes
e suas vidas despedaçadas e seus lares desfeitos.
Tínhamos em mãos um número desalentador: nos próximos anos, 470 jovens, ao atingirem a maioridade, deixarão os 170
abrigos no Estado sem perspectiva de um futuro diferente do passado que tiveram. Com a maioridade, os jovens abrigados são
considerados aptos a viver por conta própria, mesmo quando não possuem capacitação profissional. Como não há um programa direcionado exclusivamente a esse público no Brasil, o futuro deles estaria entregue à própria sorte, num quadro cruel de
abandono, vulnerabilidade e absoluta falta de perspectiva de um futuro melhor.
Mas, graças à parceria com a Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) e com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC), decidimos seguir na contramão das estatísticas e construir um futuro diferente para esses meninos e meninas. Com
o “Novos Caminhos”, eles passam a ter uma oportunidade que nunca tiveram: de construir uma carreira profissional, tornaremse independentes e poderem manter-se sozinhos.
Fechamos o ano colhendo os frutos deste trabalho: 174 adolescentes participam do projeto nas regiões de São Miguel do Oeste, Chapecó, Blumenau, Joinville, Itajaí, Lages, Criciúma, Xanxerê, Jaraguá do Sul e Grande Florianópolis. E muitos já estão com
a carteira de trabalho assinada. Ano que vem, certamente teremos resultados ainda mais grandiosos, graças
também ao imprescindível apoio dos magistrados nas regiões onde o projeto atua.
Este é um projeto que orgulha a todos nós, sobretudo porque tem apresentado resultados práticos,
dando um pouco mais dignidade e cidadania a esses jovens que estão nos abrigos de todo o Estado e
formando cidadãos aptos a fazerem diferença na sociedade.

Sérgio Luiz Junkes
Presidente
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AMC, FIESC e TJ/SC capacitam jovens
de Blumenau e Joinville		
A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC),
a Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC)
e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC) assinaram, em março, termo de cooperação que marcou
o início das atividades do projeto Novos Caminhos em
Joinville e Blumenau. A iniciativa busca capacitar profissionalmente os jovens que, ao completar 18 anos, deixam as casas de acolhimento. Com a qualificação, eles
ganham novas perspectivas no mundo do trabalho.

Novos Caminhos: evento discute
ações para 2015
Assistentes sociais forenses e representantes do Instituto
Euvaldo Lodi (IEL/SC), entidade da FIESC, estiveram reunidos
no dia 2/12, em Florianópolis, para discutir e planejar ações
referentes ao projeto Novos Caminhos para o ano de 2015.
A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Federação
das Indústrias de Santa Catarina (FIESC), o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC) e a Associação dos Magistrados
Catarinenses (AMC) e tem como objetivo oferecer cursos de
capacitação e trabalho para os jovens abrigados.

Novos Caminhos forma jovens de
Itajaí e Blumenau
Jovens que vivem em abrigos de Itajaí e Blumenau, concluíram, no dia 26 de novembro, a primeira etapa do programa
Novos Caminhos. A iniciativa é resultado de uma parceria entre AMC, Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC)
e Tribunal de Justiça (TJ/SC). A solenidade de formatura foi
realizada no SENAI de Itajaí.
Ao todo, 20 jovens participaram da primeira etapa com a
formação Profissional do Futuro, realizada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL/SC), entidade da FIESC. Neste programa são
abordadas temáticas como a postura profissional, comunicação, relacionamento interpessoal, comprometimento organizacional, entre outros.

Representantes da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), Tribunal de Justiça de Santa Catarina e Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) assinaram, no dia 29 de abril, o termo de adesão para implantar
o projeto Novos Caminhos na região de São Miguel do Oeste.
Esta é a quarta região do Estado que aderiu à iniciativa, cujo
objetivo é promover a capacitação de adolescentes de 14 a
18 anos que estão em casas de acolhimento.

Joinville forma primeira turma

Xanxerê sedia aula inaugural

Jovens que vivem em abrigos do Estado na região Norte participam, no dia 16 de setembro, da formatura da primeira etapa do programa Novos Caminhos. A iniciativa é
uma parceria entre a Federação das Indústrias de Santa
Catarina (FIESC), Tribunal de Justiça (TJ/SC) e a Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC). A solenidade
ocorreu no SENAI Norte, em Joinville.

Dezenove jovens assistiram, no dia 13/06, a aula inaugural do projeto Novos Caminhos. O programa tem como objetivo promover a capacitação de adolescentes de 14 a 18 anos
que estão em casas de acolhimento. Também participam
da aula a Juíza Daniela Fernandes Dias Morelli, diretora do
Fórum local, o promotor Marcionei Mendes, e o empresário
Waldemar Antonio Schmitz.

Extremo-Oeste recebe o projeto
Novos Caminhos
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Adolescentes abrigados de Criciúma serão capacitados pelo Novos Caminhos
Jovens de 14 a 18 anos de Criciúma que estão sob a tutela do Estado e que, ao chegar à maioridade, serão obrigados a deixar
as casas de acolhimento onde vivem, terão a oportunidade de se preparar para o mundo do trabalho. Para isso, a Associação dos
Magistrados Catarinenses (AMC), a Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
(TJ/SC) fizeram o lançamento regional do Programa Novos Caminhos, no dia 15 de julho.

Projeto Novos Caminhos atenderá
jovens abrigados do Vale do Itapocu
Para dar referência de cidadania, por meio da educação
e do trabalho, a jovens acolhidos nas casas de abrigo da região do Vale do Itapocu, as lideranças da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina (FIESC) e do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina (TJ/SC) se reuniram, em junho, em Jaraguá
do Sul, para assinar o termo de adesão ao Projeto Novos Caminhos. Estima-se que, com a iniciativa, serão capacitados
mais de 35 adolescentes, de 13 municípios, que em breve
completarão a maioridade.

Projeto Novos Caminhos reúne jovens
do Norte do Estado.

Projeto Novos Caminhos inicia
atividades na Grande Florianópolis

Foi realizado no dia 15 de maio, no auditório do Senai Sul,
na rua Procópio Gomes, bairro Bucarein, em Joinville, uma
reunião com os 30 adolescentes que participam do Programa Novos Caminhos dos municípios de Joinville, São Francisco e Araquari. Na oportunidade foi apresentado o programa
para os jovens e cada entidade participante (SESI, SENAI e
IEL) fez a apresentação das suas atribuições e atividades.

Representantes da Federação das Indústrias do Estado
de Santa Cataria (Fiesc), da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) e do Tribunal do Estado de Santa Catarina
(TJ/SC) estiveram reunidos, no dia 26 de maio, para assinar o
termo de cooperação do projeto Novos Caminhos em Florianópolis. O projeto já foi lançado em oito regiões do Estado.
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TUDO A VER
ELEIÇÕES 2014

POR DENTRO
DO ESTADO,
DO PODER E
DA POLÍTICA
TUDO A VER

Colégio Catarinense

ELEIÇÕES 2014

POR DENTRO
DO ESTADO,
DO PODER E
DA POLÍTICA

Jovens entre 16 e 18 anos, estudantes da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Catarinense, participaram de um batepapo informal com magistrados e jornalistas, onde tiraram
suas dúvidas sobre a formação do Estado, o funcionamento
dos Três Poderes, o papel da política na vida do cidadão, o
sistema eleitoral brasileiro e a importância do voto como instrumento de cidadania.
Participaram deste primeiro encontro o presidente da
AMC, juiz Sérgio Luiz Junkes, o presidente do TRE/SC, desembargador Vanderlei Romer, o coordenador do projeto, Juiz
Fernando de Castro Faria, os jornalistas Carlos Damião (RIC
Record) e Rafael Martini (RBS), e o diretor geral do Colégio
Catarinense, Afonso Luiz Silva, além do professor de Filosofia
da instituição de ensino, Pedro Baesso. O debate foi mediado
pela jornalista Elaine Maieski (Band/SC).

TUDO A VER
ELEIÇÕES 2014

POR DENTRO
DO ESTADO,
DO PODER E
DA POLÍTICA

O Tudo a Ver reune magistrados e jornalistas para
um bate-papo informal com os jovens estudantes sobre temas ligados ao Direito, aos Poderes do Estado e
à Política. Uma parceria entre AMC e TRE/SC, o projeto
tem como público-alvo os estudantes do ensino médio
da rede pública de ensino estadual e das escolas particulares, e como objetivos específicos apresentar aos
jovens as instituições democráticas de seu Município,
Estado e País; desmistificar e familiarizar os jovens com
os temas do universo jurídico e político; estimular a cultura do debate entre os estudantes, tendo como foco
assuntos ligados ao exercício da cidadania; e contribuir
para que os jovens possam votar de forma consciente
nas próximas eleições.
Durante o encontro, é exibido um vídeo sobre o
projeto e distribuídas as cartilhas Tudo a Ver Eleições
2014 – Por dentro do Estado, do Poder e da Política.
Nela constam 15 perguntas, cujas respostas explicam
de maneira clara, objetiva e de fácil aprendizagem os
aspectos importantes sobre a formação do Estado, o
funcionamento dos Três Poderes, o papel da política na
vida do cidadão, o sistema eleitoral brasileiro e a importância do voto como instrumento de cidadania no
processo de consolidação da democracia.

Educandário Imaculada Conceição
Com a perspectiva de formar jovens mais participativos e estimular a participação na vida política, o Educandário Imaculada Conceição, em Florianópolis, recebeu o projeto Tudo a Ver.
O evento contou com a participação dos jornalistas
Upiara Boschi (RBS), Keli Magri (Ric Record) e Elaine
Maieski (Band SC) – mediadora –, do juiz Fernando de
Castro Faria, coordenador do projeto, da juíza eleitoral
Bárbara Lebarbenchon Moura Thomaselli e do professor de sociologia do EIC Alan Carlos Ghedini.
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Instituto Estadual de Educação
Cerca de 200 alunos do Ensino médio do Instituto Estadual de Educação (IEE), em Florianópolis, tiraram suas
dúvidas sobre política e aprenderam um pouco mais sobre a importância que ela tem na vida dos cidadãos.
O evento contou com a participação dos jornalistas Moacir Pereira (RBS), Altair Magagnin Jr. (Ric Record) e Elaine
Maieski (Band SC) – mediadora -, do presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), juiz Sérgio Luiz
Junkes, do juiz Fernando de Castro Farias, coordenador do
projeto, do juiz eleitoral Carlos Vicente da Rosa Góes, o diretor geral do IEE, Vendelin Santo Borguezon.

Colégio Marista
Cerca de 300 alunos do Ensino médio do Centro Educacional Marista, em São José, tiraram dúvidas sobre política na noite do dia 13 de novembro. Este foi o quarto
encontro do projeto “Tudo a Ver”, iniciativa da Associação
dos Magistrados Catarinenses (AMC), com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE/SC), que
reuniu juízes e jornalistas para um bate-papo informal
com os jovens estudantes sobre temas ligados ao Direito,
aos Poderes do Estado e à Política.
O evento contou com a participação dos jornalistas Thiago Santaella (RBS) e Elaine Maieski (Band SC) – mediadora
–, do juiz Fernando de Castro Faria, coordenador do “Tudo a
Ver”, e do educador Cleber de Oliveira Rodrigues.
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Cunha Porã
O juiz Samuel Andreis, da comarca de Cunha Porã,
recebeu, no dia 11/09, a visita de um grupo de adolescentes que faz parte do projeto Adolescer Saudável, que
lá estiveram para conhecer um pouco sobre o funcionamento do Poder Judiciário. Os jovens estavam acompanhados da psicóloga Aniele Biazussi e da assistente
social Katyane Koch, do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).
Na oportunidade, o magistrado fez uma breve exposição aos adolescentes de assuntos que constam da cartilha do projeto “Tudo a Ver” Eleições 2014 – Por dentro
do Estado, do Poder e da Política. Na cartilha, que foi
entregue a cada um dos jovens, constam 15 perguntas,
cujas respostas explicam de maneira clara, objetiva e de
fácil aprendizagem os aspectos importantes sobre a formação do Estado, o funcionamento dos Três Poderes, o
papel da política na vida do cidadão, o sistema eleitoral
brasileiro e a importância do voto como instrumento de
cidadania no processo de consolidação da democracia.
Em seguida, os adolescentes foram conhecer a estrutura do Fórum, passando também pelo gabinete da
promotora de Justiça, Marcela Pereira Geller. O grupo
também conheceu de perto um pouco do trabalho desenvolvido pela Justiça Eleitoral na comarca. O servidor
Ademir Hemming Johann prestou esclarecimentos aos
jovens, que tiveram, inclusive, a oportunidade de fazer
uma simulação de voto em urna eletrônica.

Pergunte

ao juiz

A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) e a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acaert)
retomaram, na segunda quinzena de junho, o programa “Pergunte ao Juiz”, iniciado em 2009, pelo então presidente da AMC,
Juiz Paulo Ricardo Bruschi. O programa contou com a produção da Rede de Notícias Acaert/RNA e a participação direta do
presidente da AMC, Juiz Sérgio Luiz Junkes, que respondeu as mais diversas questões ligadas à Justiça e ao Direito, como
divórcio, herança, crimes inafiançáveis, ações judiciais, entre outras.
O “Pergunte ao Juiz” são programetes para rádio de curta duração, disponibilizados diariamente às emissoras associadas à
Acaert, no endereço: www.acaert.com.br. O objetivo do programa é oferecer ao ouvinte informações numa linguagem simples e
objetiva. Segundo o presidente da AMC, Sérgio Junkes, a proposta é a um só tempo ousada e inteligente, pois utiliza-se da mídia
rádio para levar ao cidadão de todo o Estado informações sobre a área do Direito e do meio jurídico. “Este é um projeto de grande
importância lançado pelo colega Paulo Bruschi e que merece ter continuidade, sobretudo porque ele contribui de maneira significativa para aproximar cada vez mais o magistrado do cidadão”, frisou.
O Pergunte ao Juiz”possibilitará, inclusive, a participação do ouvinte. É a primeira vez que a RNA cria um produto aberto à
participação das pessoas. “Essa interatividade, aliás, é a marca das emissoras de rádio”, explicou o jornalista Marco Aurélio
Gomes, coordenador da Rede de Notícias Acaert, que produz conteúdo jornalístico para as emissoras associadas à entidade.
O retorno do programa foi anunciado, na noite do dia 22/05, na sede da Associação Catarinense de Imprensa (ACI)/Casa
do Jornalista, durante o evento “Pautas e Panelas”, que reuniu jornalistas da Capital e magistrados. Durante o encontro, os
dirigentes da AMC e Acaert destacaram o retorno da parceria e o alcance social do projeto.
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Aula Magna em Tubarão

A Escola Superior da Magistratura de SC (Esmesc) promoveu, no mês de março, aulas magnas nas extensões de
Itajaí e Joinville. O evento marcou o início do semestre, nessas
cidades, para os módulos I e II do curso de Preparação à Magistratura. As atividades também foram destinadas a magistrados, advogados e demais operadores do Direito.

O presidente da AMC, Sérgio Junkes, esteve em Tubarão, onde proferiu Aula Magna aos alunos do curso de Direito da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), com
o tema “Justiça e sociedade: aspectos dessa relação”.
O presidente da AMC fez, ainda, uma abordagem a
respeito da carreira da magistratura, desde o seu ingresso, e, por fim, discorreu sobre o fenômeno da “judicialização” excessiva dos litígios.

Aula magna inicia atividades em Chapecó
A Esmesc, em convênio com a Universidade do Oeste de
Santa Catarina (Unoesc), abriu as atividades do módulo I do
Curso de Preparação para a Magistratura em Chapecó (SC).
A aula magna ocorreu dia 7 de abril e reuniu operadores do
Direito e estudantes para a palestra do Desembargador do
TJ/RJ, Alexandre Freitas Camara, sobre “O princípio do contraditório como fator de legitimidade das decisões judiciais”.

Debate sobre o incesto e a pedofilia
No dia 27 de março de 2014, a Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (Esmesc) promoveu
a palestra “Sempre foi assim... A lei do desejo: o incesto e
a pedofilia”, com a Psicanalista Elisabeth Bittencourt, tendo
como debatedor o Juiz Alexandre Morais da Rosa.

11ª Jornada da Esmesc
Um dia inteiro para debates e
troca de experiências sobre assuntos pertinentes ao papel do magistrado na construção da cidadania.
Dessa forma, a Escola Superior da
Magistratura de Santa Catarina
(Esmesc) realizou a 11ª Jornada
Esmesc, em agosto, no auditório
Solon D’Eça Neves, na Associação dos Magistrados Catarinenses
(AMC). Durante a abertura, o Diretor
Geral da Esmesc, Cláudio Eduardo
Regis de Figueiredo e Silva, ressaltou a importância do debate. “É papel da Escola trazer nomes que são
referência para pensarmos, juntos,
soluções sociais”, pontuou.
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Palestra sobre processo licitatório encerra Curso de Atualização em Direito Público
No dia 6 de junho, a professora Irene Patrícia Nohara, Doutora em Direito do Estado pela USP, ministrou a aula “Licitação
e Contrato Administrativo”, no auditório da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC). O evento encerrou o curso de
atualização em Direito Público, realizado em parceria com a Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina (Esmesc), e
direcionado aos procuradores e assessores jurídicos do município de Florianópolis.

Lançamento da
coleção “Para
entender Direito”
No dia 29 de maio, os Juízes
Rubens Casara, Marcelo Semer,
João Marcos Buch e o Procurador do Estado de São Paulo, Marcio Sotelo Felippe lançaram a
coleção “Para entender Direito”,
no auditório da Esmesc. São 14
volumes com textos claros, para
apresentar leituras que sejam
ao mesmo tempo introdutórias e
críticas na área do Direito.
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