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PALAVRA

DO PRESIDENTE
No ano de 2013, a atual diretoria da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC)
deu prosseguimento às ações já em andamento, bem como a outras que foram estabelecidas quando da elaboração do Planejamento Estratégico da entidade, instrumento de gestão,
destinado a nortear as ações da atual diretoria e das futuras administrações. Graças a ele, foi
possível otimizar os nossos processos de gestão, comunicação e decisão, para, enfim, alcançarmos os resultados desejados.
A partir do planejamento estratégico, várias ações foram desencadeadas, todas visando a
seu tempo e modo valorizar a magistratura; fortalecer as relações institucionais; agregar os associados; aproximar a magistratura da sociedade; fortalecer a representação e defesa do associado; incrementar a receita; padronizar o atendimento ao associado; fortalecer a ação da diretoria; aprimorar a comunicação interna e externa;
promover mecanismos para dar continuidade às ações estratégicas; bem como estruturar e tornar mais eficiente a nossa administração.
No que tange aos pleitos de interesse da magistratura catarinense, visando ampliar a valorização da classe, conquistamos importantes vitórias junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC), com o pagamento de valores expressivos a título de atrasados,
reconhecendo-se, assim, os nossos direitos. Nesse aspecto, há que se destacar a união dos colegas em torno de objetivos comuns,
unidade esta que foi, inegavelmente, fundamental para alcançarmos os objetivos traçados.
A par de todo este trabalho, investimos também em novos e importantes serviços aos associados. Neste sentido, as questões
relacionadas à saúde e bem estar dos associados transformaram-se em prioridade para a atual gestão, razão porque, no último ano,
criamos dois novos setores: o de Serviço Social e o de Psicologia, coordenados por duas profissionais contratadas (uma psicóloga e
uma assistente social), as quais estão à disposição para bem atender os nossos Juízes, Desembargadores e seus familiares.
Importante destacar também as parcerias institucionais na área social, entre elas, a que resultou no projeto “Novos Caminhos”, em
conjunto com a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) e com o TJ/SC. Destaque também para o trabalho desenvolvido pela diretoria da Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina (Esmesc), que ofereceu um rico e produtivo calendário de
eventos culturais e científicos para fins de aprimoramento e preparação dos seus alunos, bem como priorizou a interiorização das suas
atividades, ampliando, assim, a sua área de abrangência.
Essas e muitas outras ações, aliada a uma nova política de comunicação, que oportunizou uma aproximação maior com a sociedade, por meio da imprensa, contribuíram para destacar o posicionamento e o pensamento da nossa entidade e dos magistrados
catarinenses junto à opinião pública. Tudo isso encontra-se nas páginas a seguir, para que os nossos associados possam acompanhar
o resultado de mais um ano de trabalho da atual gestão e também, partir dele, apresentar sugestões e críticas que possam contribuir
para o aperfeiçoamento dos serviços prestados pela AMC. Ao apresentar este relatório de atividades, cumprimos com uma de nossas
principais metas, qual seja, a de dar total transparência às nossas atividades, do mesmo modo que reafirmamos o compromisso irrefragável com a defesa dos mais caros e legítimos interesses da magistratura catarinense.
Um abraço,
Juiz Sérgio Luiz Junkes
Presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC)
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NOSSOS DIREITOS
Pleitos da AMC aprovados em 2013
Compensação do plantão

Auxílio-Alimentação

Em maio de 2013, o TJ/SC acolheu parte do pedido da AMC,
fixando novas regras para a compensação do plantão. Entre elas,
a de que a compensação pode se dar nos dias imediatamente
anteriores ou posteriores às férias, recesso forense, feriados e de
período de plantão em sequência. Em outubro de 2013, foi deferido o pleito da AMC no sentido de que as folgas compensatórias deveriam ser utilizadas até o final do exercício a que se referiam, ou,
alternativamente, para que o magistrado pudesse usufruir a folga
do plantão pelo menos até dois anos após o período aquisitivo.

Uma das mais importantes conquistas para a magistratura catarinense, no campo remuneratório, foi o pagamento dos
atrasados do auxílio-alimentação. Ao todo, cada magistrado
recebeu um valor expressivo.

Auxílio-saúde
Outro pleito da AMC acolhido pelo TJ/SC foi o auxílio-saúde
para magistrados ativos e inativos. Os valores definitivos devem ser fixados de acordo com a disponibilidade orçamentária
e beneficiará ativos e inativos.

Aumento da gratificação
da Direção de foro
O TJ/SC também aprovou pleito da AMC pelo aumento do
percentual da gratificação para direção de foro, ficando assim
definido: 6% (Fórum de 1 Vara ou Juizado Especial), 10% (Fórum
de 2 a 6 Varas ou Juizados Especiais) e 15% (Fórum com mais
de 6 Varas ou Juizados Especiais) do subsídio do magistrado.

Restituição do IR incidente sobre a PAE
do auxílio-moradia

Férias indenizadas

Os magistrados já estão obtendo a referida devolução por
meio de retificação de declaração do imposto de renda no site
da Receita Federal.

O pagamento da indenização de férias relativas ao ano de
2012, solicitado em dezembro de 2012 pela AMC, foi deferido em janeiro de 2013.
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Pleitos elaborados em 2013
Diferença entre entrâncias

Segurança dos magistrados

Em 2013, foi entregue um memorial em defesa da redução
da diferença entre entrâncias para 5%, cujo pleito aguarda apreciação pelo Pleno. A AMC fez um estudo sobre o cenário nacional
do Poder Judiciário nos estados e verificou que, além de Santa
Catarina, apenas dois estados ainda não admitiram a redução.

Foi encaminhado à Corregedoria-Geral de Justiça, em
março de 2013, pleito visando reforçar a segurança dos magistrados, com as seguintes propostas: instalação de portasgiratórias em todos os fóruns para controle do ingresso de
armas e controle do fluxo de pessoas; criação de um grupo de
inteligência para investigar possíveis ameaças ou agressões
contra magistrados ou compartilhamento com o Ministério
Público do grupo existente; a regulamentação do direito ao
julgamento colegiado nos casos previstos em lei, conforme a
Lei n. 12.964/2012, bem como a implementação de medidas
que incrementem uma estrutura de segurança e inteligência;
a realização de cursos de defesa pessoal, inteligência e contrainteligência, gerenciamento de crises periodicamente, por
meio de convênio com os órgãos de segurança pública e eventualmente com a própria AMC; obtenção junto à Secretaria de
Segurança Pública dos telefones celulares para contato direto
com os comandantes da Polícia Militar e delegados de polícia
atuantes nas comarcas, e respectiva disponibilização a todos
os magistrados, a fim de que esses possam contatá-los diretamente em caso de emergência; a realização de uma vistoria em
todos os fóruns por profissionais especialistas em segurança
para verificação das medidas e alterações a serem adotadas
nos prédios; e criação de um fundo de segurança, por meio
de Resolução do Tribunal ou projeto de lei a ser encaminho ao
Poder Legislativo catarinense, nos moldes conforme aprovado
no Estado do Ceará.
Além do requerimento, a presidência da AMC solicitou à
Superintendência da Polícia Federal e Secretaria de Segurança Pública apoio à segurança dos magistrados.

Licença-prêmio
A conversão em pecúnia da licença-prêmio já foi requerida
em novembro de 2013 e aguarda apreciação do TJ. O pedido
da AMC se concentrou em três questões: o reconhecimento
do direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia nos termos da legislação em vigor e da decisão proferida pelo TCE/
SC; a faculdade da conversão da licença-prêmio em pecúnia
aos magistrados que assim requererem, conforme disponibilidade financeira do Tribunal de Justiça; e que a conversão
em pecúnia da licença-prêmio não gozada tenha caráter indenizatório e, por consequência, esteja livre da incidência de
imposto de renda, bem como excluída da incidência do limite
constitucional máximo remuneratório.

Estrutura das Turmas Recursais
As melhorias na estrutura das Turmas Recursais foram requeridas em 18 de março de 2013, por meio do qual a AMC requer que os gabinetes dos juízes das Turmas Recursais sejam estruturados com, no mínimo, um cargo de assessor comissionado,
ou, alternativamente, um cargo de analista ou técnico judiciário
em função de confiança, além de 3 (três) vagas de estagiários.

Atrasado do adicional do auxílioalimentação (“vale-peru”)

Não incidência do IR sobre 1/3 de férias
e período de licença-maternidade

Em 2013 foi pago o atrasado do adicional do auxílio-alimentação (“vale-peru”) relativo aos anos anteriores até 2006.

Em julho de 2013, a AMC requereu que o TJ/SC declare administrativamente a não incidência do Imposto de Renda sobre
o pagamento do terço de férias dos magistrados, diante do seu
caráter indenizatório, de acordo com entendimentos do STJ e STF.
Requereu ainda a devolução, administrativamente, dos valores
descontados nos últimos dez anos anteriores ao protocolo deste
requerimento. A AMC aguarda apreciação pelo TJ/SC.

7

Diretoria da AMC reduz valores para
uso da sede balneária

Seguro de vida
Em janeiro de 2014, o contrato com a seguradora Investprev, que cuidava dos seguros de vida de associados da entidade, foi alterado para os planos oferecidos pela Coomarca
(seguradora Mongeral), que possuem preços melhores, com
a vantagem de manter as mesmas coberturas.
As mudanças atendem, a um só tempo, o compromisso
da AMC com a busca de valores mais atrativos no que tange
aos serviços oferecidos aos associados, bem como fortalecer a Coomarca, enquanto instituição financeira que atende
com exclusividade e especial atenção magistrados e demais
integrantes das carreiras jurídicas.

Em outubro de 2013, durante a reunião da Diretoria da AMC,
foram reexaminados os valores das diárias para uso das instalações da sede balneária e o custeio de jantares de confraternização
por turno. Os valores foram fixados em R$ 80 para casas e apartamentos de dois quartos e R$ 60 para apartamentos de um quarto
– com a possibilidade de parcelamento em três vezes. Antes, estas
taxas eram de R$ 100 e R$ 80, respectivamente. Fora da temporada, a cobrança será equivalente à metade destes valores.

Magistrados entregam estudo do ATS
ao ministro Teori Zavascki
Os integrantes do movimento nacional pelo restabelecimento
do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) estiveram reunidos, no dia
20 de março de 2013, em Brasília, com o ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki.
Durante o encontro, os magistrados entregaram o estudo encomendado pela AMC referente ao ATS, reforçando o protagonismo
da Suprema Corte e a importância deste apoio em favor do pleito.
O ministro manifestou-se favorável ao restabelecimento do benefício, por considerar uma forma justa de valorização da carreira.

a Pleito para que os novos juízes tenham direito às férias
indenizadas antecipadas: Aguarda análise pelo TJ/SC.

a Pleito para que novos juízes recebam subsídio integral ao

da carreira durante período na Academia Judicial: Requerido
em março de 2013, foi negado pelo TJSC.

a Restabelecimento do pagamento do PAE do auxíliomoradia às pensionistas: O pagamento foi suspenso pela
presidência do TJ/SC, razão pela qual a AMC requereu, em
17/05/2013, o restabelecimento do mesmo. Está em trâmite no TJ/SC e aguarda apreciação.

Novo concurso para TJA
Em atenção ao pedido encaminhado pela 11ª Coordenadoria Regional da entidade, a AMC protocolou, no final de julho de
2013, pleito no qual solicita a abertura de novo concurso público
para o cargo de Técnico Judiciário Administrativo (TJA).
A AMC solicitou que os cargos estejam vinculados a cada Comarca, cujas vagas ainda não foram preenchidas, alterando-se
a forma de convocação de candidatos aprovados na respectiva
região administrativa, bem como abrindo edital para que somente os aprovados interessados na vaga se inscrevam.

a Obrigação do cumprimento do período de férias em janeiro:
Em 11/12/2013, a AMC requereu para que não fosse priorizado o mês de janeiro para o usufruto das férias, conforme
vem ocorrendo, em detrimento dos períodos solicitados pelos
magistrados, nos termos do § 1º do art. 3º da Res. 05/2005-TJ
(alterada pela Res. 15/2006), revendo-se, com a maior brevidade possível, os casos pontuais dos juízes que se encontram
nessa situação. O pleito foi negado pelo TJ/SC.

Pagamento das férias vencidas em 2013

a Não incidência das contribuições previdenciárias sobre
férias e período de licença-maternidade: Em 12/03/2013,
a AMC pediu a suspensão das contribuições previdenciárias
sobre férias e licença-maternidade, de acordo com entendimento do STJ. O TJSC suspendeu o procedimento, até decisão final do STJ. Aguarda apreciação do pleito.

Em novembro de 2013, a AMC requereu o pagamento da
indenização das férias do período vencido em 2013 com pagamento antecipado para o mês de dezembro de 2013, ou em
janeiro de 2014, preferencialmente até a primeira quinzena. O
pleito aguarda análise do TJ/SC.

8

Posicionamento
Cacau
Menezes
7/7/2013

Manifestações da presidência da AMC encaminhadas ao
Congresso Nacional e à ALESC, posicionando-se contrária às PEC’s
tendentes a abolir direitos da magistratura:
a PEC 457/2005, da “Bengala” (Câmara dos Deputados) –
aumento de idade para aposentadoria, e
a PEC 53 e 505 (Senado), que afastam o vitaliciamento da
magistratura.
a PL n. 0529.7/2013, da ALESC, que pretendeu reduzir
duodécimo do Judiciário de SC.

Roberto
Azevedo
8/7/2013
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EVENTOS

Florianópolis recebe 5ª edição do ENAJE
Entre os dias 24 e 27 de outubro de 2013, Florianópolis foi sede dos debates sobre as demandas da Magistratura Nacional, no
maior evento da categoria, o V Encontro Nacional de Juízes Estaduais (ENAJE), promovido pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), com apoio da AMC.

Musicoterapia
Com o objetivo de possibilitar a experiência da musicoterapia aos magistrados,
associados e demais interessados, a Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC)
promoveu, no dia 18 de novembro de 2013, o workshop
“Musicoterapia na abordagem da Psicologia Analítica:
como incluir símbolos musicais em seu trabalho e experiência pessoal”, ministrado
pelo canadense Joel Kroeker.
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Juízes catarinenses visitam TJ/RJ
Magistrados de diversos estados foram recebidos na Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro (TJ/SC), para debate sobre Segurança Institucional e
atuação da Comissão de Segurança Institucional do Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, COSEG. A visita foi
organizada pelo presidente da Comissão, desembargador
Antonio Jayme Boente, pelo juiz auxiliar da CGJ, Paulo Jangutta, e pelo diretor-geral da COSEG, Francisco Matias. Santa
Catarina esteve representada no evento pelo presidente da
Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), juiz Sérgio
Luiz Junkes, que estava acompanhado do juiz Antônio Augusto Ubaldo, que representa a AMC na Comissão de Segurança
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC).

Direito, Cinema e Literatura
Em novembro de 2013 teve início o Projeto sobre Direito,
Cinema e Literatura, organizado pela AMC/Esmesc. O objetivo
da iniciativa é promover um debate transdisciplinar, com base
na exposição de filmes previamente selecionados. O projeto é
coordenado pela juíza Ana Cristina Borba Alves, com a colaboração inicial dos juízes Hélio David Vieira Figueira dos Santos,
Lédio Rosa de Andrade e Alexandre Morais da Rosa.

Juiz canadense Pierre Dalphond faz
intercâmbio de conhecimentos		
A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) recebeu, no dia 15 de abril, o Juiz de Direito da Corte de
Apelação de Montreal, Pierre Dalphond, para uma palestra sobre “O Sistema Judicial Canadense”. O encontro
contou com a participação de magistrados da Capital e do
interior do Estado, operadores do Direito e estudantes.

Presidente da AMC participa do IV
Encontro da Magistratura Cearense
I Conferência Nacional sobre Saúde
Mental e Direito

Com o tema “Magistrado: Vida, Profissão e Saúde – Repercussão nas Decisões Judiciais”, a Associação Cearense
de Magistrados (ACM) realizou, nos dias 17 e 18 de outubro,
o IV Encontro da Magistratura Cearense (EMC 2013). O evento contou com a participação do presidente da Associação
dos Magistrados Catarinenses (AMC), Sérgio Luiz Junkes, que
falou sobre o estado crescente de estresse e doenças ocupacionais a que estão sendo submetidos os magistrados por
conta do excesso de trabalho, bem como apontou soluções,
para assim, garantir a eles condições de exercerem seu papel de julgadores.

A Capital catarinense recebeu, nos dias 2 e 3 de agosto,
no auditório Solón D’Eça Neves, na sede da Associação dos
Magistrados Catarinenses (AMC), a Iª Conferência Nacional
sobre Saúde Mental e Direito. O evento inédito trouxe uma
apresentação da realidade brasileira acerca dos direitos dos
portadores de doença mental e dos problemas a serem solucionados por meio do trabalho integrado de profissionais da
Saúde Mental e Operadores do Direito.
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Equipe prepara 2ª Conferência
Nacional de Saúde Mental e Direito

Programa Saúde em Movimento debate
qualidade de vida com magistrados

A 1ª vice-presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), juíza Mônica Elias De Lucca, junto com o presidente Associação Catarinense de Psiquiatria (ACP), Eduardo
Mylius Pimentel, reuniu a equipe técnica da 2ª Conferência
Nacional de Saúde e Mental e Direito, no dia 4 de fevereiro
para definir a programação científica do evento.

Com o objetivo de debater o estresse do cotidiano e os desafios de viver com qualidade, as áreas de Serviço Social e Psicologia da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) promoveram o “Saúde em Movimento”, no dia 20 de setembro.
Na ocasião foi apresentado o Mapeamento Social dos juízes
estaduais e proferida uma palestra sobre estresse do cotidiano
e os desafios de viver com qualidade. “É uma prioridade da nossa entidade discutir essas questões, para cada vez mais desenvolver um trabalho sério e forte”, destacou o presidente da AMC,
Juiz Sérgio Luiz Junkes, na abertura.

Presidente da AMC destaca importância
do debate em torno da execução penal
A Coordenadoria da Execução Penal e da Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher (Cepevid-TJ), em parceria com a Academia
Judicial do Tribunal de Justiça Catarinense, realizaram, em maio, as
atividades do II Fórum Estadual de Magistrados de Execução Penal
de Santa Catarina (Femepe), no município de Bombinhas.

AMC participa de audiência pública que
esclareceu casos de adoção em Gaspar
O plenário da Câmara de Vereadores de Gaspar ficou lotado
durante a audiência pública realizada, no dia 4 de julho, para debater aspectos relacionados à adoção no Brasil, sobretudo, esclarecer o caso envolvendo a juíza Ana Paula Amaro da Silveira,
que atuou na região durante 10 anos, e que foi alvo de reportagem do Fantástico (Globo), veiculada dia 24 de março, sobre
os processos de adoção na Comarca. O presidente da AMC e
autoridades dos três poderes aproveitaram a oportunidade para
prestar esclarecimentos à comunidade.

“Excesso de judicialização enfraquece a
nossa cidadania”		
O Presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), Juiz Sérgio Luiz Junkes, participou, no dia 4 de
março, das atividades da Escola de Governança e Cidadania
Ativa da Associação Catarinense de Medicina (ACMEG), ao
proferir a palestra “Ética na Política”.

Presidente da AMC palestra em Tocantins

Livro aborda a efetividade do sistema
de Justiça

O presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), juiz Sérgio Luiz Junkes, participou, no dia 27 de
setembro, em Palmas (TO), do I Ciclo de Temas Jurídicos da
Atualidade, evento que integra parte das comemorações do
24º aniversário da Associação dos Magistrados do Estado do
Tocantins (Asmeto).

O juiz Sérgio Luiz Junkes lançou, no dia 18 de setembro,
a obra “O Princípio da Justiça Social e a sua relação com o
Conselho Nacional de Justiça”, na sede da Associação dos
Magistrados Catarinenses (AMC), em Florianópolis. Resultado da tese de doutorado do autor, o livro foi publicado pela
Conceito Editora.
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AMC lança I Programa de Orientação para Aposentadoria			
No dia 22 de março de 2013, a Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) lançou, por meio de uma palestra, o I Programa
de Orientação para Aposentadoria da AMC, no auditório Sólon D’Eça Neves. O presidente da instituição, Juiz Sérgio Luiz Junkes, abriu
o evento, ressaltando a importância da magistratura ter uma orientação adequada para encerrar a carreira e ingressar em uma outra
etapa da vida: a aposentadoria.

Em quatro módulos, curso debateu
preparação para aposentadoria
A AMC promoveu, no início de junho, o último encontro do I Programa de Orientação para a Aposentadoria, no
Centro de Convivência da entidade. O assunto em pauta foi
“Projetos de vida futura para a aposentadoria”. Os trabalhos tiveram a coordenação da psicóloga e professora Dulce Helena Soares e também contaram com a participação
da psicóloga da AMC, Rosimeire Reis Bento. Fazendo um
balanço deste projeto pioneiro, o presidente da AMC, juiz
Sérgio Luiz Junkes, falou sobre o desafio de implantar uma
nova cultura na instituição, para que os magistrados possam ter uma orientação adequada para a aposentadoria.
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ESPORTES

Equipe da AMC participa do Mountain
Do na Lagoa da Conceição			
Enfrentar um percurso de 73 km, entre trilhas e montanhas,
foi o desafio dos sete magistrados catarinenses que participaram do Mountain Do – Lagoa da Conceição, em Florianópolis,
no dia 12 de outubro. Por outro lado, o trajeto compensou todo
o esforço com um cenário perfeito, em um dia especialmente
ensolarado. A competição de corrida de montanha é pioneira
no Brasil e foi inspirada na fusão das corridas populares de rua
com as tradicionais corridas européias.

Futebol da AMC comemora as
conquistas de 2013
O Departamento de Esportes da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) reuniu, na sede balneária, os atletas do futebol que disputaram os campeonatos nacionais em
2013. O encontro que marcou o fim das atividades de 2013,
uniu cerca de 25 juízes no dia 19 de outubro, para uma partida amistosa, seguida de uma confraternização.

Magistrados participam da 6ª edição da
Maratona Beto Carrero

Magistrados catarinenses conquistam
tricampeonato de futebol

O vento forte e a queda na temperatura não foram empecilho para os 16 magistrados que participaram, no dia 3 de
agosto, da Maratona Beto Carrero, única prova noturna realizada dentro do maior parque temático da América Latina, em
Penha. Ao todo, aproximadamente 400 equipes formadas por
cerca de 2 mil atletas de diversas regiões do país participaram da 6ª edição do evento.

A longa viagem e o castigante clima amazônico não foram
barreiras para o time da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), que conquistou, no dia 17 de agosto, em Rio
Branco, Acre, o tricampeonato de futebol para magistrados,
na categoria livre. O título veio após uma emocionante final
com a equipe Rio de Janeiro, com vitória nos pênaltis, após
empate de 2 a 2 no tempo normal.
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Projetos e

Ações Sociais

Outubro Rosa
Chamar atenção para a realidade atual do câncer de
mama e a importância do diagnóstico precoce. Esse foi o
objetivo principal da campanha Outubro Rosa, movimento
popular comemorado em todo o mundo neste mês. Para marcar a adesão à campanha, assim como vários monumentos
espalhados por todo o país, a sede da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), no bairro Itacorubi, ganhou uma
iluminação especial na cor rosa.

Parceria entre AMC e Fiesc debate
ações sociais em Blumenau
O quarto “Café com a Fiesc”, que reuniu, no dia 15 de outubro, em Blumenau, magistrados e representantes do Sistema Fiesc, deve apresentar resultados práticos em breve.
Iniciado de forma piloto em Chapecó, o projeto “Novos Caminhos”, cujo objetivo é capacitar profissionalmente os jovens
que, ao completar 18 anos, deixam as casas de acolhimento
do Estado e inseri-los no mercado de trabalho, já foi implantado em Blumenau e Joinville.

Campanha do Agasalho
Em junho, a AMC encerrou a sua tradicional Campanha
do Agasalho. Ao todo, foram arrecadados 441 itens – 396
peças de roupas, 42 calçados e três cobertores. O material
foi doado para a Irmandade do Divino Espírito Santo – IDES
Promenor, organização assistencial sem fins lucrativos.

Dependência química 		

Curso profissionalizante para jovens
de Araranguá

O apoio às crianças e adolescentes com dependência
química foi assunto tratado, em junho, pelo secretário Dalmo
Claro de Oliveira, pelo Desembargador Sérgio Izidoro Heil, Coordenador Estadual da Infância e Juventude do Tribunal de
Justiça (TJ), e pela vice-presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), Juíza Mônica de Lucca.

O Termo de Convênio assinado no dia 16 de outubro entre a
Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc) e a Associação
Irmã Carmen, de Araranguá (SC), com apoio da AMC, coloca em
prática mais uma ação em prol da Infância e Juventude. Por meio
do SENAI a instituição receberá o curso de panificação e confeitaria, com a expectativa de atender os jovens carentes da região.
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Parceria entre AMC, CEIJ e Fiesc
A comarca de Gaspar conta com um laboratório didático
móvel de costura industrial para atender adolescentes em conflito com a lei e proporcionar uma oportunidade de futuro aos jovens em situação de risco. Fruto de convênio entre a Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude (Ceij) e o Sistema Fiesc,
com apoio da AMC, o projeto envolve o Senai (Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial) e as instalações da Conferência Vicentina, onde serão colocados os equipamentos e ministrados
os cursos de formação profissional aos jovens atendidos em programas preventivos e educativos de Gaspar, no Vale do Itajaí.

Parceria entre AMC e Fiesc resulta em
ações práticas de cunho social		

Convênio oferece oportunidade a
jovens abrigados

O segundo “Café com a Fiesc”, que reuniu, em abril, em
Joinville, magistrados e representantes do Sistema Fiesc, já
apresentou novos resultados práticos, que vão beneficiar crianças e adolescentes que se encontram em centros de abrigamento, bem como detentos do sistema prisional de Joinville.
Foram doados 1.000 livros para a Penitenciária de Joinville, a
serem utilizados no projeto desenvolvido pelo juiz da Vara de
Execução Penal, João Marcos Buch, o qual permite a remição
da pena por meio da leitura.

A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) e o
Sistema Fiesc assinaram, no dia 30 de agosto, em Chapecó,
o Termo de Cooperação que marcou o início das atividades
do projeto Novos Caminhos na região Oeste do Estado. O objetivo é capacitar profissionalmente os jovens que, ao completar 18 anos, deixam os abrigos sem nenhuma perspectiva, e inseri-los no mercado de trabalho. Com nove módulos,
as aulas foram ministradas no final de 2013.
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Planejamento, gestão
e apoio ao associado
Novo setor de Serviço Social
Desde fevereiro de 2013, a AMC conta com um novo
setor fundamentado no tripé gestão, saúde e trabalho, gerenciado pela assistente social Cristiane Coelho de Campos
Marques. “A finalidade é ampliar os serviços prestados aos
associados e intensificar a presença da AMC no interior do
Estado”, pontuou.
Cristiane explica que as demandas mapeadas são divididas em três áreas: atendimentos simples, intermediários e
emergenciais, fazendo uma referência aos sinais de trânsito
– verde, amarelo e vermelho. “O setor é uma porta aberta
para que associados - sejam ativos, inativos ou pensionistas
- tenham voz e seus anseios reconhecidos”, explica.

AMC inaugura placa do Mapa Estratégico
Os membros da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) reuniram-se, no dia 7 de setembro, para
a Assembleia Geral Ordinária. Na ocasião foi realizado
o descerramento da placa com o Mapa Estratégico da
AMC, que agora está fixada na sede administrativa.

Mapeamento Social traduz a realidade da
magistratura catarinense			
Depois de entrevistar 172 magistrados e percorrer todas
as regiões do Estado, o Setor de Serviço Social da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) oferece um retrato
da vida e carreira dos juízes. O Mapeamento Social apresenta a situação sócio-econômica, familiar e de saúde dos
associados e o alcance da representatividade da instituição.
A apresentação dos resultados aconteceu durante o evento
“Saúde em movimento”, no dia 20 de setembro.

Departamento de Pensionistas reúne-se
com equipe técnica da AMC			

Sede Balneária: AMC reúne-se com
representantes da prefeitura e Casan

O Departamento das Pensionistas da Associação
dos Magistrados Catarinenses (AMC) realizou, no dia
14 de fevereito de 2014, a primeira reunião do ano com
a equipe técnica da AMC (assistente social, psicóloga,
coordenadora de eventos e assessora jurídica), para a
discussão das possíveis atividades de 2014 direcionadas às pensionistas pelo referido departamento juntamente com a Presidência, as quais serão apreciadas,
posteriormente, em reunião de diretoria.

O presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), juiz Sérgio Luiz Junkes, acompanhado do
juiz aposentado Paulo Tzelikis, esteve reunido, no dia 27
de janeiro de 2014, com secretário de Obras e vice-prefeito do município de Florianópolis, João Amin, e representantes da Casan, para tratar dos alagamentos constantes
que ocorrem em frente à Sede Balneária da AMC.
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AMC apresenta Planejamento Estratégico
nas coordenadorias regionais

Setor de psicologia oferece programas
para o bem estar dos magistrados

A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC)
iniciou, no mês de outubro, um roteiro de visitas a todas as 14 Coordenadorias Regionais da entidade, com
o objetivo de apresentar e debater o Planejamento Estratégico, projeto iniciado em maio deste ano e que foi
concebido pela Presidência, Diretores e funcionários
da entidade, com a coordenação do 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).

Desde maio de 2013, a Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) conta com uma psicóloga em seu quadro funcional. A contratação faz parte de um projeto de saúde da entidade
destinado aos magistrados de todas as comarcas do Estado e
tem como objetivo acolher e ajudá-los com a difícil realidade que
enfrentam no dia a dia. “Além da grande responsabilidade de
julgar, existe a solidão que se torna uma companheira diária de
trabalho. A sobrecarga de trabalho é outro fator agravante que
contribui para o estresse e pode ser o desencadeador de doenças”, explica a psicóloga Rosimeire Reis Bento.

Departamento de Saúde no RJ
A diretora de Saúde da Associação dos Magistrados
Catarinenses (AMC), juíza Cintia Costi, acompanhada da
assistente Social da AMC, Cristiane Marques, visitaram,
em novembro, a Justiça Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro (RJ), a Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro
(AMAERJ) e o Grupo Mútua do RJ.

Novos juízes são recebidos pela AMC
A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) recepcionou, no dia 6 de junho, os novos juízes, que foram empossados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC). Na
oportunidade, os magistrados receberam orientações sobre os
benefícios da instituição, entre eles, o plano de saúde e odontológico, seguro de vida e a apresentação do funcionamento da
sede balneária. Os magistrados puderam associar-se à AMC e,
também, à Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

Parceria com Instituto de Psicologia
A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) oferece, desde dezembro de 2012, atendimento psicológico a
juízes, desembargadores e seus dependentes, por meio de
convênio firmado com Instituto Müller Granzotto de Psicologia
Clínica Gestáltica, de Florianópolis.

AMC formaliza parceria com psicólogos
e psiquiatras

Corregedoria-Geral do TJ/SC faz “raio-X”
da saúde dos magistrados

Com o objetivo de melhor atender os associados (as), o
setor de psicologia da AMC realizou um processo de seleção
para credenciar psicólogos e psiquiatras em todo o Estado. Até
o momento, foram selecionados 59 psicólogos e 2 psiquiatras,
os quais atuam no âmbito de três Coordenadorias Regionais
da AMC (4, 9 e 10). O processo seletivo para psicólogos continua sendo realizado nas coordenadorias 5 e 8. O objetivo é
conseguir ter, pelo menos, um psicólogo e um psiquiatra de
referência em cada Coordenadoria Regional da AMC.

A Corregedoria-Geral da Justiça/SC (CGJ), com o apoio da
Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), realizou um
“raio-X” da saúde física e mental de todos os magistrados de Santa Catarina. Para isso, a entidade viajou pelas 14 Coordenadorias
Regionais da AMC, para ouvir os juízes e entregar-lhes questionários, formulados pela Comissão de Saúde da CGJ, contendo indagações sobre o dia-a-dia laboral e pessoal de cada um.
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Diretoria e colaboradores elaboram
Planejamento Estratégico da AMC
Identificar pontos fortes e fracos; as oportunidades e as ameaças; delinear os objetivos estratégicos; e estabelecer a missão
e uma visão de futuro. Esse foi o roteiro de atividades desenvolvido durante o mês de maio de 2013, em evento promovido pela
Diretoria da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC)
para traçar o planejamento estratégico da entidade. O encontro
teve como objetivo definir prioridades, ajustar a organização ao
ambiente externo, focar as ações e o uso dos recursos e assegurar que os associados, diretoria e colaboradores trabalhem para
atingir objetivos comuns.
Conduzido por Cristiano José Castro de Almeida Cunha, coordenador do Laboratório de Liderança e Gestão Responsável da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e professor do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (UFSC), o evento teve como resultado a confecção do
Mapa Estratégico da AMC, inaugurado em setembro.

MAPA ESTRATÉGICO AMC
Missão

VISÃO

Ser reconhecida como entidade de referência na defesa das prerrogativas,
formação e aprimoramento dos juízes e interlocução destes com a sociedade.

Valorizar a
magistratura

Aproximar a magistratura
da sociedade

Padronizar o
atendimento ao associado

Incrementar a Receita

Estruturar e tornar a
gestão mais eficiente

valores Associativismo - Justiça - Ética - Comprometimento - Profissionalismo - Transparência
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Agregar os
Associados

Promover mecanismos para dar
continuidade às ações estratégicas

Financeiro

Aprimorar a Comunicação
Interna e Externa

Fortalecer as relações
institucionais

Aprendizagem
e Crescimento

Processos
internos

Associados
e Sociedade

Fortalecer a magistratura para promover a justiça, garantir a democracia
e construir uma sociedade melhor.

Fortalecer a representação
e defesa do associado

Fortalecer a ação
da Diretoria

Integração
Institucional
Presidente da AMC recebe representante
das populações afrodescendentes em SC

Presidente da AMC faz visita institucional
ao presidente do TRE/SC			

No dia 2 de dezembro, o presidente da Associação dos
Magistrados Catarinenses (AMC), juiz Sérgio Luiz Junkes,
recebeu a visita do presidente do Conselho Estadual das
Populações Afrodescendentes em Santa Catarina (CEPA/
SC), José Ribeiro. Na pauta, encaminhamentos para discussão sobre discriminação étnico-racial, superação e
eliminação de toda a forma de discriminação; implementação de ações de política de cotas no serviço público estadual (Poder Judiciário); e alteração da grade curricular no
processo de ingresso nas carreiras jurídicas.

No dia 9 de outubro, o presidente da Associação dos
Magistrados Catarinenses (AMC), juiz Sérgio Luiz Junkes,
fez uma visita institucional ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SC), desembargador Eládio Torret
Rocha. Durante a conversa, os magistrados debateram as
necessidades e avanços da categoria em Santa Catarina.

AMC participa de reunião sobre a
implantação da Defensoria Pública
A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC)
esteve representada, no dia 5 de abril, pela Juíza Mônica Elias de Lucca em reunião realizada no Tribunal de
Justiça/SC, sobre o início dos trabalhos da Defensoria
Pública de Santa Catarina.

AMC reúne-se com presidente do Iprev
O presidente da AMC, juiz Sérgio Luiz Junkes, reuniu-se,
no dia 27 de fevereiro de 2014, com o presidente do Iprev,
Adriano Zanotto. A visita institucional teve como objetivo
tratar de pleitos de interesse da magistratura.
Na oportunidade, Junkes solicitou agilidade em relação ao processo administrativo que trata da devolução ou
compensação de contribuições previdenciárias descontadas indevidamente pelo Iprev sobre os juros dos atrasados (PAE) – referentes aos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2008 e fevereiro de 2009.

Presidente da AMC visita novo
Corregedor Geral da Justiça			
No dia 10 de fevreiro de 2014, o Presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), Juiz
Sérgio Luiz Junkes, fez uma visita institucional ao novo
Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Luiz César
Medeiros. Durante a conversa, os magistrados debateram a necessidade de parcerias para o aprimoramento
do trabalho junto à magistratura.
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Deputado Neodi Saretta promete apoio
aos projetos da magistratura catarinense

Visita institucional ao presidente da Alesc
Em visita institucional, o presidente da AMC, juiz Sérgio Luiz
Junkes, acompanhado do juiz Davidson Jahn Mello, agradeceu
ao presidente da Assembleia Legislativa de SC, deputado Joares
Ponticelli, pelo trabalho que tem dispensado para sensibilizar os
outros parlamentares, com relação aos pleitos do Poder Judiciário.
“O senhor tem demonstrado seu apoio e atenção desde o começo”,
considerou Junkes. Do outro lado, o deputado reforçou seu
compromisso com as demandas da magistratura.

O presidente da AMC, juiz Sérgio Luiz Junkes, visitou, no início
de dezembro, o deputado Neodi Saretta (PT) e apresentou os
pleitos da magistratura que aguardam a apreciação do Legislativo.
O parlamentar demonstrou interesse em acompanhar as matérias
e trabalhar para que, na medida do possível, os processos sejam
votados antes do encerramento do ano. “Não só tenho posição
favorável, como defendo dentro da minha bancada os pleitos do
Poder Judiciário”, resumiu.

Reunião com representantes da PF
Representantes da AMC estiveram reunidos, em novembro de
2013, em Florianópolis, com membros da Polícia Federal, para
tratar de uma parceria na área da segurança aos magistrados.
Entre propostas estão a realização de cursos de defesa pessoal
e de tiro para os magistrados; regulamentações acerca do porte
e registro de arma e taxas; bem como apoio interinstitucional no
caso de magistrados em processo de ameaça.
Estiveram presentes ao encontro o Juiz Julio Cesar Bernardes,
diretor do Departamento de Segurança da AMC; assessora jurídica da AMC, Gisele Prudêncio, e a assistente social da AMC,
Cristiane Marques; além de representantes da Polícia Federal.

Reunião com o secretário da Fazenda
O Presidente da AMC, Juiz Sérgio Luiz Junkes, reuniu-se, na
primeira quinzena de fevereiro de 2014, com o secretário de Estado da Fazenda, Antônio Gavazzoni. Na oportunidade, o magistrado solicitou ao secretário agilidade em relação ao processo
administrativo que trata da devolução ou compensação de contribuições previdenciárias descontadas indevidamente pelo Iprev
sobre os juros dos atrasados (PAE) – referentes aos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2008 e fevereiro de 2009.
O pleito apresentado pela AMC já recebeu parecer favorável do
próprio Iprev, que reconheceu a ilegalidade da cobrança. “Os magistrados catarinenses podem ficar tranquilos, pois temos todo o interesse em resolver essa questão”, salientou Gavazzoni.

Magistrados de SC visitam presidente
da CCJ da Câmara dos Deputados
O presidente da AMC, juiz Sérgio Luiz Junkes, acompanhado do
1º secretário da entidade, juiz Jefferson Zanini, e do vice-presidente
da Amapi, juiz Marcelo Mesquita, esteve, em agosto, reunido com o
presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara
dos Deputados, deputado Décio Lima (PT/SC), para tratar do andamento das PECs referentes à quebra de vitaliciedade dos magistrados e do adicional por tempo de serviço (ATS).

Presidente da AMC reúne-se com
membros da Receita Federal em SC
O presidente da AMC, Juiz Sérgio Luiz Junkes, participou de
uma reunião, no dia 6 de junho, na sede da Receita Federal,
para tratar da retificação do Imposto de Renda (IR), referente aos
atrasados de 2008. Participaram da reunião o delegado adjunto
da RF, Ari Silva de Souza, o auditor fiscal da Receita Federal, Odimar Alves, e Supervisor do Setor de Malha Pessoa Física da RF,
Alberto Pinto Pereira.
A reunião teve como objetivo colher mais informações sobre
a referida devolução, que havia sido autorizada pelo Tribunal de
Justiça de Santa Catarina (TJ/SC), conforme o comunicado nº
173/2013, expedido pela Coordenadoria de Magistrados no dia
29 de maio deste ano.

Site e Redes Sociais
Total de publicações no site = 309
Média de acessos por mês = 4 mil
Total de publicações na Intranet = 129
Total de informativos enviados para a rede = 502

Opção “curtir”
n Passou de 105 em Janeiro de 2013 para 1.446 em Fevereiro de 2014
n Aumento de

1370%

Total de publicações = 593
Alcance médio
Foto = 440
Link = 295
Vídeos = 10

Total de publicações = 443
Média de 1,13 tweets por dia
34,07 tweets por mês
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Veículo

Seção

Blog do Moacir Pereira
Blog do Cacau Menezes
Blog do Rafael Martini
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Editorial
Artigos
Carlos Damião
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4
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4
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1
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9
3
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Diário do Iguaçu

-

5
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-

7
1
4
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Jornal Sul Brasil
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Hora de Santa Catarina
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-

2
3
4
1
1
1

Notícias do Dia

Diário Catarinense

A Notícia
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Inserções

RBS TV

Veículo

Seção

Jornal do Almoço
Bom Dia SC

4
6

SBT
Primer TV

RBS Notícias
SC no Ar
Jornal do Meio Dia
CBN Diário
Conversas Cruzadas
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A Vida Segue
Educação e Cidadania
Band Cidade
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-

5
9
5
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1
1
1
9
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5
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Justiça Legal
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Diário
Catarinense
5/7/2013
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Notícias
do Dia
2/9/2013

Diário
Catarinense
1/9/2013

Diário
Catarinense
22/4/2013
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Judiciário
e Imprensa

IV Simpósio Judiciário e Imprensa recebe
público recorde no Oeste do Estado
Cerca de 700 pessoas, entre magistrados, profissionais de comunicação, operadores do Direito e estudantes,
lotaram o auditório do Lang Palace Hotel, em Chapecó, no
IV Simpósio Judiciário e Imprensa, realizado no dia 11 de
abril. Esse foi o maior público, desde a primeira edição do
evento, em 2006, de forma conjunta entre a Associação
dos Magistrados Catarinenses (AMC) e a Associação Catarinense de Imprensa (ACI)/Casa do Jornalista.

Jornal Brasil Sul
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Folha de
Chapecó

Jornal Brasil Sul

Cacau Menezes

Moacir Pereira

Moacir Pereira
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#AMCnaMídia

31

32

Reportagens

Especiais

33

35

37

campanha nas

REDES SOCIAIS
#ConheçaOJudiciário
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 primeira campanha da série versou sobre o Poder Judiciário.
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Biblioteca
LIVROS
Total de títulos no acervo = 3.412
Total de exemplares no acervo = 4.403

Item
Títulos
Exemplares

2005
364
411

2006
274
345

TÍTULOS E EXEMPLARES COMPRADOS (POR ANO)
2007
2008
2009
2010
74
113
127
130
124
332
199
166

2011
80
123

* Em 2013, o total investido em compra de livros foi de R$ 13.804,03
* Assinatura da Revista Jurídica Consulex = R$ 558,00 (periodicidade quinzenal)

TOTAL DE LIVROS RECEBIDOS EM DOAÇÃO
Exemplares
Convênio Atlas:

64

Convênio Atlas:

18

Convênio Atlas:

30

Outros (autores, instituições)
TOTAL FINAL

69
181

Aula magna Pacelli - Extensão Chapecó
Aula magna JSCFilho
Palestra SSVenosa

MULTIMEIOS = CDs e DVDs
No geral (doação e produção):

PERIÓDICOS = revistas

Item
Títulos

CDs
139

DVDs
353

Totais
492

Exemplares

260

529

789

Coleções
Fascículos
Analíticas (artigos)

VALORES COBRADOS ANUALMENTE
(Valores repassados ao setor financeiro com cópia assinada na Biblioteca)

Em 2005 = R$ 3.823,51 (cópias, impressões e multas)
Em 2006 = R$ 1.973,35 (cópias, impressões e multas)
Em 2007 = R$ 731,60 (impressões e multas)
Em 2008 = R$ 430,95 (impressões e multas)
Em 2009 = R$ 375,00 (impressões e multas)
Em 2010 = R$ 527,40 (impressões e multas)
Em 2011 = R$ 333,20 (impressões e multas)
Em 2012 = R$ 417,20 (impressões e multas)
Em 2013 = R$ 344,00 (impressões e multas)
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195
1.561
5.143

2012
95
120

2013
153
179

CONSIDERAÇÕES

No geral, o acervo da Biblioteca é constituído de 4.099 títulos de materiais (livros, periódicos, CDs, DVDs). A este total, no
acervo de periódicos, devem ser acrescentados 1.561 fascículos e 5.143 artigos analisados, todos disponíveis para consultas –
locais e na Internet/Intranet – mais empréstimos para os usuários, segundo a política de atendimento da Biblioteca.

Prioridades para este ano:

a) Novo descarte de material desbastado (material em estante)
b) Analise das coleções
c) Troca dos equipamentos de informática

Informática
a Implementação do novo servidor (hardware HP) para a sede administrativa
a Implementação da nova internet corporativa e telefonia com a GVT (3MB full)
a Criação e Manutenção, no sistema Moodle, da disciplina Metodologia da pesquisa (na modalidade a distância Esmesc)
a Manutenção dos 25 Pcs das 2 sedes
a Criação de sistema web para o melhor controle da hospedagem dos associados na Sede Balneária AMC
a Criação de site web para os sgtes projetos:
- ATS (http://www.amc.org.br/ats/)
- Novos Caminhos (http://amc.org.br/novoscaminhos/)
- Novo layout dos convênios para os associados AMC na área restrita (http://amc.org.br)
- Projeto Cinema e Direito (http://www.amc.org.br/cinema/)
a Criação e gestão da papelaria para setor de:
Eventos, Esmesc, Asist. Social, Psicologia
a Consultoria para escolha de novos Sistemas a serem implementados na Esmesc:
- Gestor Acadêmico e Financeiro (empresa AIX)
- Novo website institucional autoadministrável (empresa AIX)
- Nova plataforma para cursos a distância integrado ao Sistema Gestor Financeiro e acadêmico da Esmesc (empresa AIX)
- Novo servidor (em nuvem) exclusivo para todo o sistema da Esmesc e a plataforma EaD.
**Configuração do Hardware em nuvem: capacidade de memória e processamento para suportar o sistema Gestor acadêmico e o Moodle (EaD) com até 500 usuários
(alunos) online.
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Sede Balneária
INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS

No ano de 2013, a Diretoria da AMC continuou investindo na estrutura da sede balneária, que contou com reformulação da sala
baby, novo parque infantil, equipamentos para as casas e apartamentos, restaurante dentro do complexo e outras manutenções
habituais. O empenho nos trabalhos resultou em mais um verão de lazer e tranquilidade para os associados nas renovadas instalações da sede.

Hospedagem

Novos equipamentos e eletrodomésticos garantiram que a hospedagem se tornasse ainda mais confortável. Todas as casas e
apartamentos foram equipados com sanduicheira, cafeteira elétrica, protetores de colchões e capas de travesseiros, além de
permanecer na recepção, à disposição do associado, batedeiras, secadores de cabelo, espremedores de frutas, berços desmontáveis, entre outros itens.

Lazer

Para a temporada de verão de 2013/2014 foram otimizados os espaços de lazer com sessões de ioga, hidroginástica e profissionais de recreação para as crianças. Tanto a sala de jogos quanto a sala baby foram reformuladas, passando a contar com novos
brinquedos, decoração especial e um armário de troféus, além do novo parquinho infantil ao ar livre.

Serviços

Além dos investimentos em infraestrutura, os serviços também foram intensificados, durante a temporada de férias, com a
contratação de colaboradores terceirizados. Isto permitiu agilidade na limpeza das casas e apartamentos durante as trocas de
hospedagens, proporcionando comodidade na saída e entrada dos associados. Houve o resgate do tradicional jantar de boas
vindas e, buscando aprimorar os serviços prestados nesta temporada, contamos com novo parceiro e ecônomo: o Buffet Ilha dos
Sabores.

Estrutura

Atualmente, a Sede Balneária disponibiliza aos seus associados 19 casas e 17 apartamentos, além de áreas de recreação, compostas por quadras de tênis e vôlei, piscinas, playgrounds, academias de ginástica, sala baby, sala de jogos, churrasqueiras e um
campo de futebol. Tudo isso cercado por uma imensa área natural a poucos metros da praia da Cachoeira do Bom Jesus.
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Psicologia
Departamento de Apoio ao Juiz Vitaliciando:

Juntamente com a Assessoria Jurídica da Presidência foi encaminhado um pleito para a presidência do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina propondo a criação de um modelo de serviço de atendimento psicossocial aos magistrados e funcionários do TJ/
SC. A AMC ainda não obteve resposta.

Departamento de Aposentados:

Juntamente com a Coordenadoria de Eventos e Assessoria de Imprensa, foi elaborado um informativo “AMC Notícias Aposentadoria” sobre o I Programa de Orientação para Aposentadoria. O trabalho foi realizado em quatro módulos no primeiro semestre
de 2013 e foi coordenado pela psicóloga e professora Dulce Helena Soares e também contou com a participação da psicóloga
da AMC. A proposta do informativo era de divulgar o primeiro evento voltado para o departamento como forma de captar mais
associados para as próximas edições do programa. Após o envio desse material, a psicóloga da AMC entrou em contato com os
participantes para investigar como eles estavam em relação à aposentadoria após o programa. Aproveitando esse contato, a
profissional divulgou as ações do setor de Psicologia e colocou-se à disposição para os magistrados aposentados.
Foram sugeridos para a presidência dois projetos relacionados com esse departamento: “A arte de viver bem” e “Sessão pipoca da AMC*”. Ambos os projetos não foram executados.

* A psicóloga da AMC fez contato telefônico com a juíza Ana Cristina Borba Alves, diretora do Projeto Cinema e Direito da AMC, colocando-se à disposição.

Departamento de Apoio aos Magistrados:

A psicóloga da AMC realizou uma seleção para credenciar psicólogos por todo o Estado. Até o momento, foram selecionados
59 psicólogos e 1 psiquiatra. O objetivo é conseguir ter, pelo menos, um psicólogo e um psiquiatra de referência em cada coordenadoria. No próximo ano, pretende-se ampliar o quadro de psiquiatras parceiros da AMC e estender esse projeto para outros
profissionais que atuam na área da saúde (nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais e psicopedagogos).
O processo seletivo para psicólogos continua sendo realizado nas coordenadorias 5, 8 e 11. Caso esse projeto seja aprovado
pela presidência, será dada continuidade na seleção para psiquiatras e outros profissionais da área da saúde.
Com o objetivo de possibilitar aos magistrados, associados e demais interessados um novo sentido no uso dos símbolos musicais para contribuir na vida pessoal e profissional, o Setor de Psicologia da AMC promoveu um workshop (dia 18/11/13) sobre
a “Musicoterapia na abordagem da Psicologia Analítica: como incluir símbolos musicais em seu trabalho e experiência pessoal”.
O facilitador do evento foi o musicoterapeuta Joel Kroeker. Esse workshop teve as contribuições do Setor de Serviço Social, da
Coordenadoria de Eventos e Assessoria de Imprensa da AMC.
Através do Programa Saúde em Movimento da AMC, criado pelo Setor de Serviço Social, o Setor de Psicologia pode organizar
a palestra “Saúde na Magistratura: o estresse do cotidiano e os desafios de viver com qualidade” realizada pela psicóloga Maria
Olívia Schwalb Seleme. Além de oferecer estratégias de como se ter uma vida com mais qualidade, o objetivo dessa palestra
foi proporcionar ao magistrado e demais interessados um momento de reflexão sobre sua saúde, vida profissional e o estresse
cotidiano.
Juntamente com o setor de Imprensa da AMC, a psicóloga elaborou um folder de divulgação do serviço de Psicologia para os
associados. O material já foi divulgado na rede magis ano passado. No próximo mês de março, os folders impressos serão enviados aos associados aposentados e às pensionistas.
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A seguir, relação de atendimentos, contatos mensais e eventos realizados pela psicóloga da AMC:
Mês/ Atividades

Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

Atendimentos na
AMC
00
02
12
02
01
01
02
01
21

Atendimentos
fora da AMC
(domiciliares, TJ ou
fóruns)
08
31
07
05
00
06
00
00
57

Contatos
telefônicos

E-mails

Eventos**

00
00
16
22
60
04
08
30
140

00
00
03
01
00
00
00
03
07

02
01
07
20
08
27
05
05
75

** Reuniões, organização do Alguma Novidade, do Programa para Aposentadoria, workshops, palestras, eventos com pensionistas, eventos com aposentados e
seleção de profissionais.

Secretaria
Ação Novos Juízes – Junho 2013

100% de adesão como associado da AMC dos novos juízes que tomaram posse em 2013.

AMC fecha parceria com Coomarca para oferecer planos de seguro de vida aos associados

A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) informa que o contrato com a seguradora Investprev, que cuidava dos seguros de
vida de associados da entidade, ficou ativo até o dia 31 de dezembro de 2013. Desde o dia 1º de janeiro de 2014, os interessados já podem migrar para os planos oferecidos pela Coomarca (seguradora Mongeral), que possuem preços melhores, com a vantagem de manter
as mesmas coberturas. Os contatos com os associados já estão sendo feitos pelos colaboradores da referida cooperativa de crédito.
As mudanças atendem, a um só tempo, ao compromisso da AMC com a busca de valores mais atrativos no que tange aos serviços
oferecidos aos associados, bem como fortalecer a Coomarca, enquanto instituição financeira, que atende com exclusividade e especial
atenção magistrados e demais integrantes das carreiras jurídicas.

Sulamérica Seguros/Extramed– Seguro Saúde coletivo por adesão

O Seguro Saúde contratado através da Entidade para ser oferecido aos associados é um produto coletivo por adesão garantido pela Sul América Companhia de Seguro Saúde (ANS-006246) e administrado pela Extramed (ANS 414204) que segue as
resoluções normativas 195 e 196 da ANS.

Área de convênios ganha novo layout

Mais moderna e informativa, a área de convênios está de cara nova, com um layout mais agradável de ser visualizado. A página disponibiliza, de forma mais fácil, os profissionais e estabelecimentos conveniados à AMC, divididos em oito categorias: Saúde e bem estar,
Imóveis, Turismo e lazer, Lojas e comércios, Hotéis, Escolas de idiomas, Seguros e Transportes. Há também uma lista dos convênios descontados em folha e um espaço para sugestões. Aumento de 100% no número de empresas conveniadas em 2013.
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Serviço Social
Implementação do Setor de Serviço Social na AMC

A implantação do Setor de Serviço Social na AMC é uma proposta pioneira na entidade e também no âmbito das associações de
magistrados em todo o Brasil. Aprovada pela atual diretoria, a proposta tem como objetivo ampliar os serviços aos associados.
A implantação deu-se a partir da contratação, em fevereiro de 2013, da assistente social Cristiane Coelho de Campos Marques, a
qual estruturou proposta preliminar de atuação na AMC, como segue:
a)
Identificar o contexto institucional da AMC;
b)
Realizar mapeamento social, pesquisa de identificação das situações sócio-econômica, familiar e de saúde dos associados,
e do alcance da representatividade da AMC perante seus associados;
c)
Estruturar projetos/programas e/ou ações voltadas a cobertura individual e familiar, saúde do magistrado, estabelecimento de redes para os encaminhamentos entre outras demandas reveladas pelo mapeamento social e/ou dirigidas a presidência da
AMC.
d)
Sensibilizar os associados e familiares, para participação nos eventos e nas atividades promovidas pela associação;
e)
Subsidiar a presidência e demais diretorias com indicadores apontados em estudos, pesquisas internas e/ou demandas
pontuais, bem como na formulação de propostas de melhorias tanto organizacionais quanto associativa.
Sendo a AMC uma instituição que nasce para defender interesses e direitos de seus associados, e concebendo o assistente social
como um profissional habilitado para intervir nas relações sociais na perspectiva de garantir direitos e melhorias na qualidade de vida,
justificou-se a implementação da área de Serviço Social na associação.

Atividades Desenvolvidas

As atividades realizadas pela assistente social na AMC no ano de 2013, foram:
a)
Analise Situacional: o conhecimento do contexto institucional da AMC realizado por meio de relatórios de gestão, reuniões com
a presidência, leitura de estatuto, informações do banco de dados da AMC, pesquisa junto aos funcionários, traçou em linhas gerais
a trajetória da Associação dos Magistrados Catarinenses em seus 52 anos de existência. Indicou: a construção de plano operativo de
gestão, a identificação de missão/visão; organograma; revisão de fluxos de trabalho interno; plano de cargos e salários; e a possível
adoção do planejamento estratégico como ferramenta de gestão.
b)
Mapeamento Social: O mapeamento social caracterizou-se como pesquisa social, objetivando conhecer a realidade social dos
associados, as mudanças no Judiciário e o reflexo na magistratura catarinense. A pesquisa foi realizada no período de março a julho
de 2013, de abrangência estadual, e atingiu todas as coordenadorias do Estado de SC.

14 Coordenadorias;
53 Comarcas;
172 Magistrados ativos;
37 Magistrados aposentados;
24 Pensionistas.

Quadro 1 – Número de magistrados e pensionistas envolvidos na pesquisa

Associados envolvidos na pesquisa

Nº

Magistrados Ativos (entrevistados)
Magistrados Aposentados (observação participante)
Magistrados que participaram de reunião de
Coordenadoria (Canoinhas, Criciúma, Tubarão,
Chapecó, Lages, Joinville, Florianópolis, Joaçaba e
Balneário Camboriú) – (observação participante)
Pensionistas (grupo focal)

172
37

TOTAL :
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296 ( 51,2%)

63
24

O questionário que norteou as entrevistas era composto por 39 questões que versavam sobre a identificação, composição
e renda familiar, controle financeiro, situação habitacional, situação de saúde, estilo de vida, trabalho e realização profissional, representatividade da AMC e as expectativas com relação ao trabalho do assistente social na AMC. E os resultados revelaram indicadores
importantes tanto de ordem particularizada em termos de saúde e qualidade de vida, quanto em termos do alcance da AMC perante
seus associados e da expectativa com relação aos novos serviços oferecidos.
c)
Assessoria: foi realizado assessoria por meio de reuniões gerenciais que totalizaram no ano 25 encontros; assessoria organizacional com a constituição de grupos de trabalho (GT Planejamento Estratégico e GT Plano de Cargos e Salários); participação em
comissões de saúde e segurança; assessoria aos departamentos: de Apoio aos Magistrados, de Saúde, de Segurança, de Pensionistas; e apoio psicossocial com a atuação conjunta com a psicóloga da AMC em casos de falecimento.
d)
Estruturação de Projetos/Programa: com base em indicadores do mapeamento social, foram estruturados os seguintes projetos/programas:
•
Projeto AMC ATÉ VOCÊ: visita técnicas as comarcas; participação em reunião de coordenadoria; atendimentos individualizados,
visitas domiciliares e/ou abordagem familiar, objetivando a divulgação dos serviços prestados pela AMC, conhecer as condições de
trabalho para levantamento de novos pleitos e oferecer atendimento personalizado.
Quadro 2 - Coordenadorias e Comarcas Visitadas

Blumenau
Criciuma

06
10

Nº de
Comarcas
Visitadas
03
07

Joinville
Lages
Joaçaba

08
10
08

03
02
04

Chapecó
São Miguel Doeste

10
14

03
02

Canoinhas

07

05

São José
Florianópolis
Rio do Sul
Balneário
Camboriú

04
03
08
10

03
03
01
06

Videira
Tubarão

06
10

04
05

Coordenadoria

Nº de
Comarcas

Identificação
Comarcas visitadas
Blumenau, Gaspar, Pomerode
Araranguá, Criciuma, Içara, Meleiro, Santa
Rosa do Sul, Sombrio e Turvo.
Itapoá, Jaraguá do Sul e Joinville
Curitibanos e Lages
Capinzal, Joaçaba, Herval do Oeste e
Ponte Serrada.
Chapecó, Xanxerê e Xaxim
Maravilha, São Miguel do Oeste
Canoinhas, Mafra, Papanduva, Porto União
e São Bento do Sul.
Biguaçu, Palhoça e São José
Tribunal, Foro Central, Foro Eduardo Luz
Rio do Sul
Balneário Camboriú, Brusque, Camboriú,
Itajaí, Itapema, Balneário Piçarras, Navegantes, Porto Belo, São João Batista e
Tijucas
Caçador, Santa Cecilia, Tangará e Videira
Garopaba, Imbituba, Jaguaruna, Laguna e
Tubarão.

TOTAL = 53 Comarcas atendidas
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a Participação em Reunião de Coordenadoria
Tubarão, Criciúma, Joinville, São Miguel do Oeste, Chapecó, Florianópolis, Balneário Camboriú. TOTAL: 7 reuniões
a Atendimentos Individualizados = 17
a Visita domiciliares = 5
a Abordagem Familiar = 2
a Encaminhamento à área de psicologia: 1 processos de falecimento; 11 licenças para tratamento de saúde.
•
Projeto Nossas Pensionistas: com desenvolvimento de ações semestrais, no formato de Encontro estadual, junto às pensionistas, acerca dos benefícios e direitos, IPREV, entre outros temas importantes sinalizados pela presidência e departamento das pensionistas.
•
Programa Saúde AMC em Movimento: ações de promoção e prevenção à saúde dos magistrados e pensionistas, por meio de
atividades voltadas ao estímulo e adoção de um estilo de vida mais saudável.
a Realizada a deflagração do projeto com a apresentação do mapeamento social e em parceria com área de psicologia da
AMC; palestra sobre estresse.
a Ações do Departamento de saúde da AMC: estudo de novos pleitos; participação na comissão de saúde; participação em
eventos técnicos e realização de visitas institucionais.
a Instituído acompanhamento da implantação do processo eletrônico.
•
Programa de Suporte aos Magistrados Ameaçados: levantamento de situações de risco e ameaças para proposição de melhorias
e/ou pleitos; promoção de ações preventivas, voltadas à educação na área de defesa pessoal e gerenciamento do estresse póstraumático; e prestação de apoio psicossocial, conjunto com a psicóloga da AMC, aos magistrados em processo de ameaça.
a Reunião comissão de segurança no TJSC = 4
a Apoio psicossocial = 7

Considerações

A vivência durante o ano de 2013 na AMC sinaliza alguns nortes para a atuação do assistente social na instituição. Pelas demandas, fica evidente que o público alvo é quatro: magistrados ativos; aposentados; pensionistas e funcionários.
Há fluxo de trabalho tanto na defesa dos magistrados quanto na área organizacional. Portanto estamos atuando também na área
de gestão, seja apresentando indicadores, seja adotando ações de melhorias, a exemplo da necessidade do planejamento estratégico, do plano de cargos e salários, de reuniões mensais com os funcionários, de participação em reuniões de coordenadoria e visitas
técnicas às comarcas.
Registra-se a necessidade de fortalecer constantemente o espaço coletivo de participação do magistrado nas discussões de pleitos, das condições de trabalho, entre outras, que envolve o exercício da magistratura. Neste sentido, a atuação do assistente social
também pode se pautar, intensificando o associativismo, levando a AMC ainda mais próxima de seus associados, por meio do projeto
“AMC ATÉ VOCÊ”, por exemplo.
No mais, o trabalho desenvolvido na AMC vem se configurando com uma ação integrada de cunho executivo, em que conjuntamente com o presidente, diretoria e as demais áreas (jurídica, administrativa e psicologia), poderá legitimar ações dirigidas às
necessidades dos associados.
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ESMESC
Residência Judicial
A partir de 2014, o TJ/SC disponibilizará 200 vagas para
bacharéis em Direito que estejam cursando a Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina, os quais serão orientados diretamente por magistrados de todo o Estado, dentro
do programa “Residência Judicial”. Em 2012, de 136 magistrados inscritos, 30 atuaram nas funções de orientação aos
alunos. Já em 2013, foram liberadas 70 vagas para o programa, número que passou para 110 ainda no ano passado.

Alunos visitam Academia Judicial

Palestra do Professor Silvio Venosa
abre as atividades da Esmesc em 2013

No dia 17 de outubro, os alunos do Módulo II da Escola
Superior da Magistratura de Santa Catarina (Esmesc) tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido
pela Academia Judicial. Por iniciativa do juiz Volnei Celso
Tomazini, professor da disciplina Ética e Estatuto Jurídico
do Magistrado, 35 alunos – de Florianópolis e Blumenau –
tiveram uma aula com o Diretor de Assuntos Acadêmicos
e Pedagógicos, Paulo Froes Toniazzo, e com a chefe da Divisão Administrativa, Ivone Manes.

A Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa
Catarina (Esmesc) iniciou suas atividades curriculares,
em março de 2013, com a aula inaugural proferida pelo
Professor Silvio de Salvo Venosa.

Direito Obrigacional na
Contemporaneidade			
A Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (ESMESC), em parceria com o Programa de
Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), promoveu o seminário “Direito
Obrigacional na Contemporaneidade: diálogos entre a
jurisprudência e a doutrina”, no dia 6 de dezembro. O
evento contou com a participação do ministro Antônio
Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Voto Consciente		
Nos dias 8 e 9 de outubro, o juiz Cláudio Eduardo
Regis de Figueiredo e Silva, Diretor Geral da Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina (Esmesc) e
titular da 101ª Zona Eleitoral, participou da III Semana
Multicultural, promovida pelo Instituto Estadual de Educação (IEE). Com o tema “Cidadania e Voto”, Silva palestrou para os alunos do último ano do ensino médio,
com idade entre 16 e 17 anos.

Professor Luiz Ferri de Barros debate
conceito de normalidade
A Esmesc deu início às atividades do primeiro semestre de 2014 com a palestra “Quando se fala em normalidade, de que normalidade se fala?”. A aula magna foi
ministrada pelo professor Luiz Ferri de Barros, Mestre
em História e Doutor em Filosofia da Educação (USP).
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Direito e Comunicação

		

A Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina
(Esmesc) abriu prazo para inscrição no curso de pósgraduação em Direito e Comunicação. Lançado em parceria com a Associação dos Magistrados Catarinenses
(AMC), Associação Catarinense de Imprensa (ACI)/Casa
do Jornalista e Universidade do Sul de Santa Catarina
(Unisul), o projeto tem como objetivo qualificar o aluno
para ação profissional com conhecimento nas áreas do
Direito e da Comunicação que possa contribuir para a
construção de um novo modelo de Justiça.

Seminário debate Código Penal
A Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (Esmesc) promoveu, de 9 a 11 de maio, o
seminário “A Reforma do Código Penal em Debate”.

Cássio Scarpinella Bueno palestra para
alunos da ESMESC Blumenau

Diretor-Geral da Esmesc profere Aula
Magna na Ufsc

A XXXII Semana de Estudos Jurídicos, organizada
pelo Centro Acadêmico do Curso de Direito da FURB
(DACLOBE), debateu, no dia 29 de agosto, o tema “Precisamos de um novo CPC?”. O professor-doutor da Faculdade de Direito da PUC/SP Cássio Scarpinella Bueno
foi quem abordou o tema e, na sequência, participou
de um encontro com os alunos da Escola Superior da
Magistratura de Santa Catarina (ESMESC).

O Diretor-Geral da Escola Superior da Magistratura
de Santa Catarina (Esmesc), Juiz Cláudio Eduardo Regis
de Figueiredo e Silva, deu início às atividades do Curso
de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina
(Ufsc), no dia 22 de março, com a palestra “Informatização do trabalho no Poder Judiciário”.

Diretor de Ensino da Esmesc ministra
Aula Magna em Joinville			
A Esmesc realizou a Aula Magna do Módulo I do Curso
de Preparação para a Magistratura, no dia 15 de março
de 2013, na Extensão de Joinville. O encontro contou
com a participação do Diretor de Ensino da Escola, Juiz
Alexandre Morais da Rosa, que ministrou palestra com
o tema “Processo e teoria dos jogos: uma nova forma de
compreender o direito”.

Seminário Internacional
A Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina – ESMESC, em parceria com o Programa de
Pós-Graduação em Direito da UFSC, promoveu, no dia 6
de novembro de 2013, em Florianópolis, o “II Seminário
Internacional Inovação e Eficiência Energética, Sistemas
de Inovação Climática e Desenvolvimento Sustentável”.
Neste evento será realizada a analise de questões jurídicas relacionadas à inovação aberta de energia e mudanças climáticas.

Esmesc inicia semestre com palestra
do professor Carvalho Filho
A Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (ESMESC), no segundo semestre de 2013,
trouxe o professor José dos Santos Carvalho Filho, para
falar sobre a decadência para a anulação de atos administrativos ilegais e inconstitucionais, durante a aula
inaugural. O evento teve a parceria da Editora Atlas.
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VII Congresso de Direito de Seguro e
Previdência			
O VII Congresso de Direito de Seguro e Previdência
teve início no dia 8 de março, no auditório Sólon D’Eça
Neves. O diretor da Escola Superior da Magistratura do
Estado de Santa Catarina (Esmesc), Juiz Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, abriu o evento e destacou
a importância de debater o tema. “Ações de previdência
serão o próximo ‘boom’”, ressaltou.

William Douglas palestra na Esmesc
No dia 9 de março, o Juiz Federal William Douglas
esteve na sede da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) com a palestra “As 25 leis bíblicas do sucesso”. O palestrante falou sobre a importância da Bíblia,
não apenas como um livro religioso ou espiritual, mas
como um manual de sucesso profissional e financeiro.

Encontro Catarinense de Direito de Família
A Escola Superior da Magistratura de Santa Catarina
(ESMESC) e o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) promoveram o II Encontro Catarinense de Direito de
Família, nos dias 12 e 13 de setembro, no auditório Solon
d’Eça Neves, na sede administrativa da instituição.

Palestra sobre a figura de Eros
Se por um lado o sentido da palavra “amor” está banalizado pelos avanços da sociedade moderna, foi no berço
do pensamento ocidental que o professor Agostinho Ramalho Marques Neto foi buscar os personagens da obra
“O Banquete” de Platão para mostrar outro entendimento
sobre o deus Eros. A palestra foi ministrada para os alunos da Esmesc, dia 17 de outubro, no auditório da AMC.

Esmesc e Acalej firmam convênio
A Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (Esmesc) e a Academia Catarinense de Letras Jurídicas (Acalej) assinaram, no dia de 10 de maio,
um convênio com o intuito de valorizar e preservar as
obras jurídicas de todas as regiões do Estado.

49

XXXII Semana de Estudos Jurídicos

Eugênio Pacelli palestra em Chapecó
A Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa
Catarina – ESMESC e a Universidade do Oeste de Santa
Catarina-UNOESC, em parceria com a Editora Atlas, realizaram, no dia 25 de setembro de 2013, em Chapecó,
palestra com o Professor Eugenio Pacelli de Oliveira, sobre
o tema “Funcionalismo e Interpretação no Direito e no Processo Penal”. O Prof. Pacelli é uma das maiores referências do Brasil no Direito Processual Penal.

A XXXII Semana de Estudos Jurídicos, organizada pelo
Diretório Acadêmico Clóvis Beviláqua, que acontece em
Blumenau no período de 29 a 31 de agosto de 2013,
teve, em sua abertura, palestra proferida pelo Prof. Cássio Scarpinella Bueno sobre o tema “Precisamos de um
novo CPC?”. Após a palestra, realizada no dia 29/08/13
para um público de mais de 400 acadêmicos, o Prof.
Cássio Scarpinella Bueno se reuniu, numa sala reservada, com os alunos da ESMESC/Extensão Blumenau,
tendo respondido muitas perguntas e permitido amplo
debate sobre temas relevantes da atualidade acerca do
processo civil.

Palestra em Concórdia
O Diretor Geral da Esmesc, Juiz Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, ministrou palestra na Universidade do Contestado, Campus de Concórdia. A palestra
sobre “Gestão Judicial e o Papel das Escolas da Magistratura”, destinada a Magistrados, Professores, Alunos
e operadores do Direito, foi realizada no dia 24 de setembro de 2013, no auditório da UNC, em Concórdia.

Processo Seletivo Residência Judicial
Realizou-se, no dia 23 de março de 2013, em
Florianópolis,Blumenau, Canoinhas, Chapecó, Criciúma
e Joinville, o processo Seletivo do Módulo III - Residência
Judicial.

Palestra sobre o “Novo Código de
Processo Civil”

Esmesc

A Direção da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, em convênio com a Universidade
do Oeste de Santa Catarina, promoveu, no dia 20 de junho
de 2013, em Chapecó, Aula Magna do Módulo I do Curso
de Preparação para a Magistratura. A palestra que será
proferida pelo Juiz de Direito de Segundo Grau Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, e versou sobre o tema “Novo
Código de Processo Civil – Tendências e perspectivas”.

Com mais de 4.500 alunos em seus 27 anos de
fundação, a Escola Superior da Magistratura de Santa
Catarina encerrou o ano de 2013 com nove turmas do
Curso de Preparação para a Magistratura, sendo quatro
turmas na sede e as demais nos municípios de Blumenau, Canoinhas, Chapecó, Criciúma e Joinville, em convênio com as instituições de ensino superior das respectivas regiões.
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