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Neste primeiro ano de gestão, a 
atual diretoria da Associação dos 
Magistrados Catarinenses (AMC) 
empenhou-se em lançar as bases 
para a implementação de um pla-
no de ação que visa, fundamen-
talmente, resgatar a autoestima 
dos nossos juízes e o respeito 
destes junto à opinião pública. A 
valorização do magistrado trans-
formou-se em nosso principal 
foco, a partir do qual desencade-
amos uma série de ações, dentre 
as quais, a defesa, em todos os 
níveis, dos direitos, pleitos e prer-
rogativas da magistratura, aliada 
ao aperfeiçoamento dos nossos 
canais de interlocução com a so-
ciedade, por meio de um plano 
bem sucedido de comunicação 
integrada e estratégica.

Para tanto, diversas ações fo-
ram colocadas em prática, tais 
como: realização de eventos para 
aprimoramento profissional, cul-
turais, de lazer e esportivos; par-
cerias com diversas entidades, 
tendo como objetivo o debate so-
bre temas como cidadania, ética, 
desenvolvimento econômico, en-
tre outros; plano de comunicação 
(diagnóstico, consultoria, posi-

cionamento, novo site/intranet, 
interatividade, redes sociais e 
eventos de comunicação); apre-
sentação e acompanhamento 
de inúmeros pleitos da AMC, 
em favor de magistrados ativos, 
inativos e pensionistas; plano de 
interiorização, intensificando a 
presença da diretoria em todas 
as regiões do Estado; maior inte-
gração institucional, aproximan-
do ainda mais a AMC de outras 
entidades e demais segmentos 
da sociedade, para a concreti-
zação de ações conjuntas de in-
teresse mútuo; fortalecimento 
da Esmesc; novos e importantes 
investimentos nas estruturas fí-
sicas das sedes administrativa e 
balneária da AMC; além de ações 
em favor da valorização dos as-
sociados, com enfoque nas áre-
as da saúde, segurança, defesa e 
valorização profissional. 

Todo esse conjunto de inicia-
tivas será apresentado de for-
ma resumida nas páginas que 
seguem, para que os nossos as-
sociados possam acompanhar o 
resultado de um ano de traba-
lho da atual gestão e também, 
a partir dele, apresentar suges-

tões e críticas que possam con-
tribuir para o aperfeiçoamento 
dos serviços prestados por nossa 
entidade. 

Mais do que uma prestação de 
contas, este relatório de ativida-
des se presta também a registrar 
o esforço e o compromisso de um 
grupo eleito democraticamente 
para atender e defender de ma-
neira eficiente e transparente os 
legítimos interesses da magistra-
tura catarinense. 

Um abraço,

Juiz Sérgio Luiz Junkes

Presidente da Associação dos 
Magistrados Catarinenses (AMC)



eventos

da importância do trabalho desenvolvido pela magis-
tratura e pelo Poder Judiciário em favor da sociedade 
como um todo, atuando diariamente na defesa dos 
direitos fundamentais e do Estado Democrático de Di-
reito”, destacou.

Posse
O juiz Sérgio Luiz Junkes assumiu, no dia 10 de 

março, a presidência da Associação dos Magistra-
dos Catarinenses, em Florianópolis. Também foram 
empossados no mesmo ato a juíza Mônica Elias de 
Lucca (1ª vice-presidente), o juiz aposentado Antô-
nio Carlos Bottan (2º vice-presidente), bem como os 
demais membros eleitos para os Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal. A nova diretoria irá comandar a insti-
tuição no triênio 2012/2015. 

Durante o seu discurso de posse, Junkes disse que 
a valorização da magistratura será o eixo central 
de sua gestão e, para tanto, é preciso investir cada 
vez mais na área de comunicação, como forma de 
consolidar o processo de interlocução entre juízes 
e sociedade. “Valorizar a magistratura significa fazer 
reconhecer perante toda a sociedade a importân-
cia do papel por ela exercido no contexto da nossa 
Carta Cidadã. Pretendemos dar ampla divulgação 



Homenagem às mães

Encontro de aposentados e pensionistas

Feijoada Junina da AMC

A maternidade foi celebrada em grande estilo, no 
mês maio de 2012, na homenagem anual promovi-
da pela Associação dos Magistrados Catarinenses 
(AMC) às mães magistradas, mães de magistrados, 
pensionistas e esposas de magistrados ativos e ina-
tivos. 

Em um café colonial no hotel Baía Norte, em Flo-
rianópolis, as 72 mães trocaram sorrisos, lembran-
ças e experiências sobre a dádiva de abraçar a ma-
ternidade.

Proporcionar integração, reflexão e diversão entre 
os amigos. Esses foram alguns dos ingredientes que 
fizeram parte do 34º Encontro de Entretenimento e 
Lazer do Departamento de Aposentados e Pensio-
nistas da AMC, realizado em maio de 2012. 

Cerca de 40 pessoas puderam aproveitar ao má-
ximo o final de semana repleto de atrações, em um 
hotel de Santo Amaro da Imperatriz. 

Em junho do ano passado, a AMC realizou a sua 
tradicional Feijoada Junina, na sede Balneária da 
entidade, em Florianópolis. Cerca de 150 pessoas 
puderam se servir de uma deliciosa feijoada e so-
bremesas à base de doces típicos juninos. 

Para o presidente da AMC, juiz Sérgio Luiz Junkes, 
o almoço foi uma oportunidade de integração, des-
contração e diversão para os magistrados e seus fa-
miliares.
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Florianópolis sediará Enaje

A Justiça catarinense perdeu, em abril de 2012, o 
saudoso Desembargador Solon d’Eça Neves, vítima 
de um infarto fulminante. 

Por conta dos serviços prestados à sociedade ca-
tarinense, a AMC lhe fez uma homenagem, dando 
ao auditório da entidade o nome do magistrado, em 
emocionante cerimônia, realizada em julho do ano 
passado.

O final de semana de carnaval de 2013 foi de folia 
para os associados presentes no 1º Baile de Carnaval 
organizado pela AMC, na sede balneária da entidade. 

No sábado, cerca de 200 pessoas, entre magistra-
dos e familiares, aproveitaram de uma programação 
intensa, com apresentações de dança e música ao 
vivo. 

Já no domingo, as crianças também curtiram a folia 
na festa infantil da AMC, com direito a muita serpen-
tina, desfiles e brincadeiras.

Auditório da AMC recebe o nome 
do Des. Solon d’Eça Neves 

Baile de Carnaval da AMC

Considerado um dos mais relevantes eventos da 
magistratura brasileira, o Encontro Nacional dos Juí-
zes Estaduais terá a sua 5ª edição realizada em Floria-
nópolis, no mês de outubro deste ano.

O presidente da AMC, Juiz Sérgio Luiz Junkes, se 
reuniu diversas vezes com membros da Associação 
dos Magistrados Brasileiros, para definir os detalhes 
sobre o planejamento do encontro.

Florianópolis sediará Enaje



A abertura do Congresso contou com a palestra 
da ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). Ela explicou que o ato de julgar 
no mundo atual sofreu profundas modificações, as 
quais reafirmam a premissa de que a sociedade não 
tem como prescindir do trabalho da Justiça. 

Também trouxe uma reflexão: os juízes estão sen-
do pressionados a julgar cada vez mais, o que pode 
comprometer a qualidade dos julgados. 
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Balanço:

- O Congresso Estadual de Magistrado abriu os tra-
balhos com o painel “Ativismo Judicial e Sociedade”, 
mediado pelo Corregedor Geral de Justiça/SC, De-
sembargador Vanderlei Romer, tendo como pales-
trantes o Ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi (STJ) e 
o Cientista Social Marcelo Baumann Burgos (PUC/RJ)

- Em seu segundo painel, intitulado “Imprensa e Ju-
diciário: como aprimorar e transformar essa relação 
em instrumento de proteção à cidadania?”, profissio-
nais da Comunicação com reconhecida experiência 
na área jurídica debateram aspectos da relação Judi-
ciário e Imprensa.

Congresso Estadual de 
Magistrados

A AMC realizou, entre os dias 30 de novembro e 2 
de dezembro, o Congresso Estadual de Magistrados 
2012, cujo tema foi “Justiça e Sociedade: compreen-
dendo e aprimorando essa relação”. Com o intuito 
de enriquecer o debate com divesas visões sobre o 
tema, foram convidados cinco ministros do STJ, ma-
gistrados, cientistas políticos e especialistas em co-
municação para comporem o corpo de palestrantes.



- O último painel do Congresso a bordou “A percep-
ção da sociedade sobre a Justiça”, com a participação 
do Ministro Luis Felipe Salomão, do STJ, como me-
diador, do Cientista Político José Antônio Lavareda 
Filho, como painelista, e do Desembargador Rodrigo 
Collaço como debatedor.

Lavareda trouxe em primeira mão dados de uma 
pesquisa sobre a imagem do Poder Judiciário, que 
revela que os índices de satisfação em relação ao STF 
são maiores do que a própria Justiça. A sondagem in-
cluiu também uma possível candidatura do Ministro 
Joaquim Barbosa à presidência da República, cujo 
resultado mostrou que a maioria dos eleitores vota-
ria no ministro. Confira aqui a íntegra da pesquisa.

- O painel “Justiça e Sociedade – o tema e seus desa-
fios” contou com a mediação do Desembargador Luiz 
Cézar Medeiros (TJ/SC), na companhia do Juiz Ingo Sar-
let (TJ/RS), Doutor em Educação, e do professor Joaquim 
Falcão, da Fundação Getúlio Vargas. 

O professor apresentou dados de uma pesquisa reali-
zada pela FGV, a qual concluiu a respeito do julgamento 
do mensalão: 1) é melhor conhecer o STF do que ima-
giná-lo uma caixa preta; 2) os ministros sabem utilizar 
uma linguagem que pode ser compreendida pela socie-
dade; 3) A relação do STF com a opinião pública veio 
para ficar.

http://migre.me/dXXLP


espoRtes
SC Campeã Sul Brasileira de 
Futebol 

Campeonato Sul Brasileiro de 
TênisEncontro Esportivo 

SC bicampeã nacional de 
futebol 

A equipe da AMC foi a grande campeã do Campeo-
nato Sul Brasileiro de Futebol, categoria livre, realiza-
do em abril, na sede balneária da entidade, em Floria-
nópolis. 

No final, o selecionado de Santa Catarina venceu o 
time do Rio Grande do Sul por 8x2 e garantiu o título. 
O magistrados catarinenses ainda conquistaram o se-
gundo lugar nas categorias sênior e master. 

Florianópolis sediou, em junho passado, a etapa 
catarinense do Campeonato Sul-Brasileiro de Tênis 
da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). A 
equipe catarinense levou nove juízes atletas à com-
petição e conquistou o segundo lugar, com sete vi-
tórias. O time do Paraná, após vencer 12 partidas, 
foi o selecionado que levou o título de campeão. Os 
gaúchos ficaram com a terceira colocação.

Magistrados, Promotores de Justiça e familiares se 
reuniram, em outubro, para o I Encontro Esportivo da 
AMC em parceria com a Associação Catarinense do 
Ministério Público (ACMP), que organizou, no mesmo 
dia, seu II Final de Semana Esportivo. 

O evento teve como objetivo promover a integração 
entre as duas entidades e estimular a prática de ativi-
dades físicas entre os associados.

Pela segunda vez, a equipe de futebol da Associa-
ção dos Magistrados Catarinenses (AMC) conquistou 
o título do Campeonato Nacional dos Magistrados – 
Força Livre, durante a etapa realizada na cidade de 
Vitória/ES. 

Na final da 20ª edição, o time barriga-verde venceu 
por 3x1 o time da casa, em jogo disputado no dia 1º 
de dezembro.
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paRCeRias e 
ações soCiais

Membros da AMC reuniram-se, em agosto, com 
representantes do Sistema da Federação das Indús-
trias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) para o “Café 
com a Fiesc”, na sede da instituição. O encontro, que 
contou com a presença de 60 pessoas, entre magis-
trados e empresários, teve como objetivo estreitar a 
relação entre as duas entidades.

Entre os temas discutidos, destaque para a área da 
educação e a possibilidade de trocas de experiên-
cias relacionadas à administração, com o intuito de 
de otimizar o trâmite de processos judiciais.

Cerca de 200 jovens lotaram o auditório da Celesc, 
no mês de agosto, em Florianópolis, para participar 
do “Tudo A Ver: O Jovem Debate”, evento promovido 
em parceria entre a empresa, o Instituto Guga Kuer-
ten (IGK) e a Associação dos Magistrados Catarinen-
ses (AMC). 

Por duas horas, os adolescentes, entre 14 e 16 anos, 
ouviram e fizeram perguntas sobre política aos deba-
tedores Gustavo Kuerten, Antonio Gavazzoni (então 
presidente da Celesc), Sérgio Junkes (AMC) e Gabrielle 
Cardoso, Jovem Aprendiz que já foi vereadora mirim.

A AMC esteve representada pelo presidente da en-
tidade, Juiz Sérgio Junkes, no painel de lançamen-
to da campanha “A educação precisa de respostas”, 
promovida pelo grupo RBS. 

A iniciativa busca mobilizar a sociedade para parti-
cipar do processo educacional do país.

Café com a Fiesc

Tudo A Ver: O Jovem Debate 

Respostas para a Educação
Fo
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O presidente da entidade, Juiz Sérgio Luiz Junkes, 
palestrou no IV Fórum sobre Internet, promovido pelo 
Centro Educacional Menino Jesus, com o tema “A Paz 
na Cultura Digital”. O comportamento das pessoas no 
ambiente virtual foi o centro do debate, que também 
contou com a participação de alunos e psicólogos.

Fórum sobre comunicação 
virtual



Representantes da AMC e autoridades do Judi-
ciário e Executivo reuniram-se, em julho passado, 
na Comarca de Indaial, para discutir projetos que 
visem efetivar o apoio ao trabalho dos Juizados da 
Infância e Juventude. Uma das propostas é a cons-
trução de um centro de referência para tratamento 
de crianças e adolescentes com problemas de dro-
gadição, na região do Médio-Vale.

Tratamento de adolescentes 

A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) 
assinou, no dia 23 de novembro, um protocolo de 
Cooperação com a Associação Catarinense e a As-
sociação Brasileira de Psiquiatria, para o desenvol-
vimento de um projeto que viabilize a prestação de 
atendimento psiquiátrico a adolescentes atendidos 
pelos Juizados da Infância do Estado, em tratamento 
contra a dependência química.

Assistência psiquiátrica

Representantes da Associação dos Magistrados 
Catarinenses (AMC), Sistema da Federação das In-
dústrias de Santa Catarina (FIESC) e Coordenadoria 
Estadual da Infância e Juventude (CEIJ) assinaram, 
no mês de outubro, na sede da AMC, um convênio 
que prevê a doação de 900 livros (literatura infanto-
juvenil). 

A ação é fruto do encontro “Café com a Fiesc”, rea-
lizado em parceria com AMC, meses antes. Parte das 
obras, doadas pela Fiesc, foram entregues a bibliote-
cas de centros de acolhimento de crianças e adoles-
centes da Capital. O restante deverá ser destinado as 
demais instituições, espalhadas por todo o Estado.

Doação de livros 
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A AMC apresentou, no início de agosto, na sede da 
Associação Catarinense de Imprensa (ACI)/Casa do 
Jornalista, o plano de comunicação desenvolvido 
pela atual gestão e que pretende aproximar os juízes 
e desembargadores da sociedade catarinense. 

Elaborado a partir de um diagnóstico e com o ob-
jetivo de aprimorar as relações da entidade com o 
seu associado e também com a sociedade, o plano 
se divide em três eixos: comunicação interna; comu-
nicação externa; e relacionamento com a imprensa. 

Plano de Comunicação

CoMuniCação

A AMC participou, em julho do ano passado, do 
projeto “Café na ACAERT”, que recebe semanalmen-
te um convidado na sede da entidade (Associação 
Catarinense das Emissoras de Rádio e Televisão).

O presidente da AMC, juiz Sérgio Luiz Junkes, ex-
planou sobre os projetos da sua gestão na área de 
comunicação e o interesse em manter uma parceria 
com a entidade que representa as rádios e TVs de 
Santa Catarina.

Café na ACAERT 



A AMC e a Associação Catarinense de Impren-
sa (ACI)/Casa do Jornalista realizaram, no dia 23 de 
agosto, mais uma edição do Simpósio Judiciário e 
Imprensa: Convergência pela Democracia, com o ob-
jetivo de aprimorar as atividades das duas profissões 
e melhorar o relacionamento entre magistrados e 
jornalistas, com foco nas eleições municipais. “É fun-
damental que a Mídia e a Justiça caminhem juntas, 
pois convergem em muitos princípios e objetivos”, 
afirmou Sérgio Luiz Junkes, presidente da AMC du-
rante a cerimônia de abertura.

O primeiro painel do Simpósio Judiciário e Imprensa 
discutiu “O papel das redes sociais nas Eleições 2012”, 
com a participação dos Juízes Romano José Enzwei-
ler e Fernando de Castro Farias, junto aos jornalistas 
Moacir Pereira e Carlos Damião, e com a mediação do 
Desembargador Nelson Juliano Schaefer.

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina (TRE/SC), Desembargador Luiz Cesar Medei-
ros, foi um dos palestrantes do Simpósio Judiciário e 
Imprensa: convergência pela democracia. Em seu dis-
curso, ele destacou a importância da atuação da im-
prensa na cobertura das eleições. 

O Desembargador também fez uma abordagem 
acerca da importância do trabalho das assessorias de 
imprensa para comunicar as decisões judiciais de inte-
resse da sociedade.

Simpósio Judiciário e Imprensa 

Redes Sociais

Eleições
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- Magistrados e jornalistas discutiram, no segun-
do painel do Simpósio Judiciário e Imprensa, a utili-
zação das redes sociais nas campanhas eleitorais, a 
fiscalização dos financiamentos de campanhas e o 
estreitamento da relação entre profissionais da co-
municação e do Judiciário como forma de garantir 
um resultado positivo para a sociedade e, em espe-
cial, para o eleitor. 

O debate contou com os jornalistas Paulo Alceu 
e Roberto Azevedo que destacaram a necessidade 
de se estreitar os laços entre Imprensa e Justiça. O 
painel também teve a participação dos desembar-
gadores Ricardo José Roesler e Rodrigo Collaço, que 
focaram suas discussões no uso das redes sociais e 
na origem do dinheiro utilizado para financiar as 
campanhas municipais.

Convergência



aMC na Mídia
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nossos diReitos

Em setembro passado, o Presidente da AMC, Juiz 
Sérgio Luiz Junkes, entregou pessoalmente ao De-
putado Federal Onofre Agostini o estudo elaborado 
pelo Instituto Rainoldo Uessler, sobre a viabilidade 
do restabelecimento do Adicional por Tempo de 
Serviço (ATS). O deputado Agostini manifestou-se 
favorável à iniciativa e garantiu apoio integral ao 
projeto. 

Durante a estada na Capital Federal, Junkes ainda 
se reuniu com a Ministra da Relações Institucionais, 
Ideli Salvatti, para tratar do mesmo assunto. Junkes 
expôs os argumentos em favor do ATS, contidos no 
estudo elaborado pelo Instituto Professor Rainoldo 
Uessler, encomendado pela AMC. 

Ideli, por sua vez, prontificou-se a estudá-lo com 
a devida atenção e também se mostrou surpresa ao 
saber que a magistratura não possui Adicional por 
Tempo de Serviço.

Junkes também foi recebido pelo senador catari-
nense Luiz Henrique da Silveira em seu gabinete, o 
qual garantiu que irá se empenhar pela aprovação 
do projeto de lei que trata do restabelecimento do 
Adicional por Tempo de Serviço (ATS) para a magis-
tratura brasileira. 

O parlamentar considerou ser “justo” o pleito da 
entidade em favor dos juízes, sobretudo por valori-
zar o tempo de permanência na referida carreira.

ATS em Brasília

O restabelecimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) é uma das prioridades da atual Diretoria da 
AMC. Deste modo, diversas tratativas e ações foram realizadas, durante o primeiro ano de gestão. Entre 
elas, a encomenda de um estudo acerca da viabilidade do ATS, realizado pelo Instituto Rainoldo Uessler, 
e várias visistas a parlamentares e magistrados na Capital Federal, com o intuito de lhes apresentar o 
documento, bem como estreitar os laços entre as instituições.
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Já no mês de outubro de 2012, o Presidente da 
AMC, juiz Sérgio Luiz Junkes, acompanhado dos 
presidentes e membros das associações de magis-
trados do Ceará e de Pernambuco, esteve reunido 
com senador Gim Argello. 

O parlamentar é o relator das PECs, que tramitam 
para restabelecer o Adicional por Tempo de Serviço 
(ATS) às carreiras públicas remuneradas por subsí-
dio, como é o caso da magistratura. Ao receber a 
comitiva, ele afirmou que o pleito é justo e que fará 
o possível para aprová-lo. 

No Poder Judiciário, em Brasília, a comitiva iniciou 
as visitas pelos gabinetes do Ministro catarinense 
Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, e do Corregedor do 
Conselho Nacional de Justiça, Ministro Francisco 
Falcão. 

Os magistrados também receberam cópias do 
estudo sobre a viabilidade do restabelecimento do 
ATS e manifestaram apoio à proposta.

Junkes também aproveitou as viagens para en-
tregar o estudo ao Ministro Jorge Mussi, do STJ, e 
ao Ministro Luiz Fux, STF, em seus gabinetes. 

Os magistrados elogiaram a iniciativa da AMC de 
buscar o retorno do benefício que prestigia o tem-
po e a dedicação do profissional ao longo de sua 
carreira.  

ATS em Brasília II



O Tribunal de Justiça deferiu pleito feito pela AMC 
e determinou a devolução das quantias cobradas 
indevidamente dos magistrados relacionadas ao 
imposto de renda incidente sobre juros moratórios, 
quando do pagamento das parcelas a título de Pla-
no de Equivalência (PAE). Porém, em nova decisão, 
informou que tal pedido deve ser feito diretamente 
à Receita Federal.

A entidade havia solicitado a devolução, uma vez 
que os valores pagos a título de juros moratórios não 
constituem acréscimo patrimonial e, portanto, sobre 
eles não poderia incidir o imposto de renda.

Em agosto de 2012, um requerimento com a propos-
ta de alterar a Resolução nº14/2004-GP foi encami-
nhado pela AMC ao Tribunal de Justiça, para que pas-
se a prever o diretor do foro como o responsável por 
designar o Técnico de Suporte em Informática (TSI). 

O documento já está no Conselho de Ges-
tão e Tecnologia da Informação para análise.

O Conselho de Gestão, Modernização Judiciária, de 
Políticas Públicas e Institucionais do TJ, aprovou em 
junho do ano passado o pleito da AMC, a fim de que 
o servidor nomeado como Assessor de Gabinete per-
maneça no cargo até a assunção do novo juiz, que 
poderá confirmar a indicação anterior ou promover 
nova nomeação.

Devolução dos valores do PAE

Designação de TSI

Assessor de Gabinete 

 A AMC protocolou, em outubro, junto ao TJ, o pe-
dido para que seja alterada a redação dos incisos I e II 
do art. 4º da Resolução n. 5/2005-TJ, ou para que seja 
editada nova resolução, a fim de possibilitar ao ma-
gistrado a escolha do início de suas férias, bem como 
a possibilidade de fracioná-las pelo período de sete 
dias corridos ou, alternativamente, em 10 dias, obe-
decidos os critérios de conveniência e oportunidade

Também foi solicitada, a alteração do art. 1º da Re-
solução 34/2011-TJ para que o magistrado que esti-
ver em exercício cumulativo e simultâneo nas condi-
ções nele previstas, por período igual ou superior a 7 
sete dias ininterruptos, tenha o direito à gratificação 
de 15% do subsídio do cargo de Juiz Substituto.

O Pleno do Tribunal de Justiça aprovou, em se-
tembro de 2012, o pleito da AMC acerca da regu-
lamentação do pagamento do auxílio-funeral aos 
magistrados catarinenses. A resolução estabelece o 
pagamento do auxílio à família do magistrado faleci-
do na atividade ou aposentado em valor equivalente 
a um subsídio ou provento. 

Em caso de falecimento do magistrado em servi-
ço, as despesas de transporte do corpo correrão por 
conta de recursos próprios do Poder Judiciário. Do 
mesmo modo, será devido à família o transporte do 
seu mobiliário para a cidade em que deseje fixar re-
sidência, no território do Estado de Santa Catarina, 
até o prazo de um ano contado a partir da data do 
óbito.

Férias
Auxílio-funeral
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Desde o início de 2012, a AMC conta com os servi-
ços de assessoria jurídica realizados pelo advogado 
Nilton Macedo Machado. 

Além de orientações prestadas pelo profissional 
aos magistrados catarinenses, dezenas de pleitos e 
ações foram propostos pela entidade, a partir de es-
tudos do advogado, à Corte Estadual e aos Tribunais 
Superiores em defesa da magistratura.

Assessoria Jurídica



A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) 
realizou, no dia 9 de novembro, o Encontro Estadu-
al sobre a Reestruturação da Carreira da Magistra-
tura: o restabelecimento do ATS como uma medida 
necessária e viável. O objetivo do evento, realiza-
do no auditório da AMC, foi de fomentar o debate, 
além de incentivar a participação e o engajamento 
de toda a classe a propósito deste pleito inadiável e 
de extrema importância para a magistratura.

Como forma de reforçar o compromisso em fa-
vor do restabelecimento do adicional por tempo 
de serviço (ATS), magistrados de Santa Catarina e 
representantes de entidades associativas de todo 
o País aprovaram a “Carta de Florianópolis”, apre-
sentada ao final do “Encontro Estadual sobre a Re-
estruturação da Carreira da Magistratura”. 

O documento conclui, com base em estudo téc-
nico-jurídico, a viabilidade e necessidade do res-
tabelecimento do ATS. Confira aqui a íntegra da 
carta.

A “força-tarefa” das autoridades catarinenses em 
prol do restabelecimento do adicional por tempo 
de serviço (ATS) da Magistratura prossegue no Con-
gresso Nacional. 

Quatro dias após o encontro promovido pela As-
sociação dos Magistrados Catarinenses (AMC) pelo 
restabelecimento do ATS, os deputados federais 
Onofre Santo Agostini(PSD/SC) e Carmen Zanotto 
(PPS/SC) encaminharam requerimentos à presidên-
cia da Câmara, pleiteando a inclusão da PEC  nº210 
para as sessões plenárias da Casa.

ATS em debate 

 “Carta de Florianópolis”

Mobilização

http://www.amc.org.br/portal/imax/CARTA_FPOLIS.pdf


- “Tudo o que aprimorar as condições de trabalho dos magistrados terá o meu apoio”,  Deputado Federal 
Edinho Bez.

- “Os magistrados com mais experiência não têm nenhuma diferenciação salarial quanto aos mais novos. A 
implantação do ATS é um elemento de motivação e forma de organização da carreira”, Juiz Olivar Coneglian, 
Presidente da Amamsul.

- “A AMC teve essa percepção, de que é fundamental nos mobilizarmos em torno do ATS. Tenho a certeza de 
que a partir desse encontro vai ver haver uma maior atenção de outras instituições para a nossa carreira”, Juiz 
Pio Giovani Dresch, Presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul.

 - “Eles não poderiam ter mexido neste adicional, que era um direito adquirido. Este evento é importante para 
demonstrarmos a força e a mobilização da magistratura”, Desembargador Aposentado Urbano Salles.

 - “Precisamos constitucionalmente respeitar o teto, por isso precisamos ver como se constrói isso. Eu tenho 
dito que prefiro duas horas de diálogo a cinco minutos de tiroteio. Pode se construir muitas saídas com o diá-
logo, examinar os efeitos colaterais. Este evento é importante por isso, porque pode construir saídas”, Senador 
Casildo Maldaner

  - “Para sermos ouvidos e valorizados, precisamos nos unir. Não bastam apenas boas intenções e discursos, é 
preciso agir”, Juiz José Kulzer, presidente da AMATRA 12.

- Deputado Jorginho Mello: “Eu apoio 100% o Adicional por Tempo de Serviço para a magistratura.”
 
 - “O ATS é necessário para o resgate da dignidade dos magistrados enquanto Agentes Políticos do Poder”, Juiz 

Helvécio Maia Neto, presidente da ASMETO.

- Senador Gim Argello: “Reafirmo o meu compromisso de lutar pela aprovação da PEC do ATS na CCJ e no 
Plenário do Senado”.

Diante da importância dos temas a serem tratados 
no Encontro, a AMC deu seguimento a uma série de 
entrevistas com juízes e desembargadores catarinen-
ses, presidentes das Associações de Magistrados de 
diversos estados brasileiros e com parlamentares que 
participaram do evento:

Balanço:
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A AMC se reuniu com o Coordenador de Magistra-
dos, Juiz Marcelo Pizolati, em janeiro deste ano, a fim 
de tratar da possibilidade de suspensão de férias a 
pedido do magistrado. 

Na ocasião, Pizolati esclareceu que o deferimento 
dos pedidos de suspensão encontra óbice na Reso-
lução n.º 05/05 - TJ, art. 4º, II. Também ponderou que 
a suspensão de dois períodos de férias consecutivos 
por imperiosa necessidade de serviço prejudicaria 
o gozo de licença-prêmio, visto que a sua posterior 
concessão poderia configurar irregularidade admi-
nistrativa. 

O Presidente da AMC, Juiz Sérgio Junkes, levou ao 
conhecimento do Juiz Coordenador as ponderações 
e os argumentos dos magistrados para o deferimen-
to do pedido de suspensão de férias, notadamente 
diante da escassez de juízes substitutos, e informou 
que pleiteará a alteração da mencionada Resolução, 
mais especificamente dos incisos I e II do art. 4º.

No mês de janeiro deste ano, o presidente da AMC 
esteve reunido com o Juiz-Corregedor Vitoraldo Bri-
di, oportunidade na qual conversaram sobre os pro-
cessos de vitaliciamento dos Juízes Substitutos. 

Dois meses depois, em março, o Pleno do Tribunal 
de Justiça aprovou o vitaliciamento de 19 magistra-
dos catarinenses.

A Associação dos Magistrados Catarinenses rece-
beu do Presidente do Instituto de Previdência do 
Estado de Santa Catarina (Iprev), Alexandre Zanot-
to, a informação de que o órgão incluiu na folha de 
pagamento de março o reajuste de 5% (referente à 
recomposição do subsídio), juntamente com a dife-
rença retroativa a janeiro de 2013, conforme pleito 
apresentado pela AMC. 

Suspensão de Férias

 Vitaliciamento 

Restituição IR sobre IPREV 

Em dezembro passado, a AMC enviou requeri-
mento ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), para 
saber a possibilidade e à viabilidade de se converter 
a licença-prêmio dos magistrados, quando não go-
zadas, em indenização. 

A entidade aguarda o parecer do TCE, para dar 
prosseguimento ao pleito.

Consulta ao TCE

Em outubro, a AMC propôs ao Conselho da Magis-
tratura a supressão do § 3º do art. 6º da Resolução 
12/2011-CM, do TJ/SC (clique aqui para ver a íntegra 
do requerimento). 

O pleito tem como objetivo permitir que os magis-
trados possam usufruir o direito à compensação do 
plantão de maneira sucessiva antes ou depois das fé-
rias, feriados ou recesso forense, bem como cumular 
os créditos decorrentes de mais de um plantão, pos-
sibilitando que sejam usufruídos na mesma ocasião.

Compensação de Plantão
Após meses de intensos contatos e tratativas entre 

a AMC e a Assembléia Legislativa, foi aprovada e san-
cionada no final de dezembro de 2012 a Lei 15.939, 
que dá nova regulamentação ao auxílio-moradia da 
magistratura. 

Além de majorar o seu valor (clique aqui para ver os 
valores do auxílio-moradia) e de conferir um montan-
te retroativo, a nova norma também reduz o espaço 
para que o CNJ venha impor restrições ao benefício.  

Auxílio-Moradia

http://migre.me/dE3E9
http://www.amc.org.br/portal/intranet/admin/ckeditor/kcfinder/files/tabela_novos_valores_auxilio_moradia.pdf


 O Presidente da AMC, Juiz Sérgio Luiz Junkes, ao 
lado dos presidentes das Associações de Magistra-
dos do Rio de Janeiro e Ceará, foi recebido em feve-
reiro deste ano pelo presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa. Os magis-
trados entregaram o estudo sobre o ATS encomen-
dado pela AMC – elaborado pelo Instituto Rainoldo 
Uessler – e expuseram a síntese dos argumentos 
apresentados no referido estudo. 

Junkes também aproveitou a ocasião para obter 
mais informações sobre o PCA do retroativo do au-
xílio-alimentação dos magistrados catarinenses. Bar-
bosa ressaltou que colocará em julgamento o PCA 
tão logo conclua os seus estudos sobre o assunto.

Em reunião realizada em março deste ano, o Pre-
sidente da AMC, Juiz Sérgio Luiz Junkes, tratou com 
o Desembargador Victor José Ferreira, Coordenador 
Estadual do Sistema de Juizados Especiais e Progra-
mas Alternativos de Conflitos, três pleitos da entida-
de que são de grande importância para a classe. O 
primeiro, o pedido para que as Turmas de Recursos 
recebam estrutura mais adequada para julgamento, 
com no mínimo um assessor para cada juiz integran-
te; Victor Sebem disse que é favorável à proposição. 

O segundo, sobre o pagamento de gratificação 
para juízes leigos; pleito ao qual o desembargador 
Victor também apoia. Por fim, Junkes também pediu 
o apoio do magistrado quanto à proposta de paga-
mento de gratificação aos juízes que integram o pro-
grama “Justiça Presente”. Sebem defende esta ideia, 
a qual, todavia, não foi acolhida pelo Conselho da 
Magistratura. 

No início de março, a AMC protocolou, no Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC), pleito que visa 
suspender a incidência das contribuições previden-
ciárias nas férias integrais usufruídas pelos magistra-
dos e salário-maternidade. 

O pedido da AMC tem como base recente entendi-
mento do STJ, que assim decidiu pela não incidência 
sobre tais verbas em razão do seu caráter indenizató-
rio. A AMC informa, ainda, que já iniciou estudos, por 
meio de sua assessoria jurídica, com o objetivo de 
pleitear administrativamente em favor dos magistra-
dos os valores retroativos recolhidos indevidamente 
a este título

PCA/ATS apresentados ao 
Ministro Barbosa 

Coordenador dos Juizados Especiais 
estuda pleitos da classe Suspensão de descontos sobre 

férias e salário-maternidade 
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planejaMento, gestao 
e atendiMento ao assoCiado

~

A Assembleia Geral Ordinária da AMC aprovou, em 
março de 2012, o reajuste de R$ 32,00 na mensali-
dade dos associados da entidade. Todos os magis-
trados que fizeram uso da palavra reconheceram a 
necessidade do reajuste, para que a nova diretoria 
tenha não só condições de manter a AMC, mas tam-
bém de implementar seus programas, ações e inves-
tir em projetos de interlocução da entidade com a 
opinião pública.

Na noite de 17 de dezembro de 2012, o presidente 
da AMC, juiz Sérgio Luiz Junkes, participou da reu-
nião de encerramento das atividades do ano da 3ª 
Coordenadoria, em Joinville. Com este encontro, a 
presidência da entidade cumpriu a meta, estipulada 
na posse, de acompanhar as reuniões de todas as 14 
Coordenadorias Regionais da entidade ao longo do 
ano. 

 Em maio de 2012, durante reunião da 12ª Coor-
denadoria da AMC, a juíza Camila Coelho prestou 
informações detalhadas sobre o novo plano de co-
municação social da AMC aos magistrados presen-
tes. Os colegas louvaram o novo plano apresentado, 
e sugeriram que a AMC deveria solicitar à Academia 
Judicial que promovesse cursos específicos aos ma-
gistrados na área de comunicação (media training).

Assembleia Geral Ordinária

Visita às coordenadorias

Plano de Comunicação às 
Coordenadorias 



Em reunião entre AMC e a Polícia Federal, o Juiz 
Sérgio Luiz Junkes firmou parceria com o delegado 
Gerson Luiz Muller para a emissão de passaportes 
aos magistrados lotados no interior do Estado. 

A Superintendência da Polícia Federal de Florianó-
polis atuará para prontamente resolver as questões 
referentes a possíveis atrasos. 

Para tanto, os magistrados deverão acionar a Casa 
Militar, que se encarregará de fazer contato junto à 
respectiva unidade da Polícia Federal.

Em atenção ao pleito formulado por uma de suas Coordenadorias Regionais, a 
AMC informou aos seus associados, em agosto passado, que há possibilidade de 
transferência de seus vencimentos para o banco de sua preferência, sem o paga-
mento de tarifas adicionais. 

Saliente-se que para efetivar a portabilidade, o correntista deve contatar o Ban-
co do Brasil/Coomarca, a fim de providenciar a transferência mensal.

A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) reali-
zou, no dia 9 de março, em sua sede administrativa, a pri-
meira Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2013. Entre os 
itens da pauta, destaque para a aprovação das contas da 
atual gestão e suspensão do reajuste das mensalidades, 
conforme deliberação anterior da Diretoria Colegiada. 

Na ocasião, o Presidente da AMC, Juiz Sérgio Luiz Junkes, 
repassou aos associados detalhes sobre a situação finan-
ceira da entidade, demonstrando a redução dos custos 
operacionais e o aumento do superávit, cujos valores se-
rão empregados ao longo deste ano, bem como coman-
dou o debate sobre os principais peitos da Classe: o PCA 
do retroativo do auxílio-alimentação; pagamento de auxí-
lio-alimentação e auxílio-moradia para magistrados ina-
tivos; participação de juízes de carreira na comissão que 
discute a nova Loman; entre outros temas.

Passaportes para magistrados

Portabilidade Bancária

Assembleia Geral Ordinária de 2013 

O Juiz Sérgio Luiz Junkes, presidente da AMC, rece-
beu em fevereiro deste ano, a visita do Desembarga-
dor aposentado Anselmo Cerello e do Juiz aposenta-
do, Raul Tavares da Cunha Melo. 

Durante o encontro, os magistrados inativos rece-
beram informações da presidência sobre os pleitos 
de interesse da classe. Ambos foram informados de 
que a AMC já iniciou estudos acerca da possibilida-
de de estender aos inativos benefícios que hoje são 
concedidos somente aos ativos, entre eles, o auxílio-
alimentação e auxílio-moradia.

Visita de Aposentados
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O presidente da AMC, Juiz Sérgio Luiz Junkes, rea-
lizou durante o primeiro semestre de 2012 diversas 
reuniões com veículos de imprensa, instituições pú-
blicas e órgãos de classe. 

Com o objetivo de estreitar os laços com a socie-
dade e valorizar a magistratura, a diretoria da AMC 
visitou as seguintes entidades: TJ/SC, Alesc, Gover-
no do Estado, PM/SC, Procuradoria-Geral do Estado, 
Iprev, Associação dos Magistrados do Paraná, As-
sociação do Ministério Público OAB/SC, Fiesc, Band 
Santa Catarina, RBS/TV, Ric Record, entre outras.

No mês de maio de 2012, o presidente da AMC, juiz Sérgio Luiz Junkes,  se reuniu com o presiden-
te da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região, juiz José Carlos Kulzer, e com o novo 
presidente da Associação dos Juízes Federais de Santa Catarina juiz Vilian Bollmann. 

Além de debaterem sobre a situação remuneratória da classe, os magistrados também definiram 
uma série de mobilizações em favor do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

No dia 16 de julho de 2012, representantes da As-
sociação dos Magistrados Catarinenses (AMC) e da 
Associação Catarinense do Ministério Público (ACMP)  
promoveram uma ação em prol da amizade e da sus-
tentabilidade. 

Na sede Balneária da AMC, na Cachoeira do Bom 
Jesus, os representantes das instituições realizaram 
o plantio de uma muda da árvore Baobá, doada pela 
ACMP.  

Reuniões com órgãos de imprensa 
e instituições públicas 

União da classe 

Parceria Sustentável

integRação 
instituCional



O Presidente da Associação dos Magistrados Catari-
nenses (AMC), Juiz Sérgio Luiz Junkes, participou, no 
dia 12 de dezembro, do Congresso Internacional de 
Responsabilidade Civil – A Proteção dos Vulneráveis, 
a convite do Presidente da Associação dos Magistra-
dos do Estado do Rio de Janeiro (AMAERJ), Desem-
bargador Cláudio Dell´Orto. 

No comando do painel “Responsabilidade Civil e 
Proteção ao Consumidor”, Junkes ressaltou a impor-
tância dos debates realizados no encontro e agrade-
ceu o convite para participar do evento.

Congresso Internacional de 
Responsabilidade Civil 

Em reunião promovida pelo Tribunal de Justiça,  
em maio de 2012, acerca da transição da Defenso-
ria Dativa para a Defensoria Pública, o presidente 
da AMC, Juiz Sérgio Junkes, reforçou a necessidade 
de se agilizar a tramitação da lei que cria e define 
os moldes de atuação da entidade, bem como a 
de encontrar uma solução para o pagamento dos 
valores devidos aos defensores dativos.

Defensoria Pública
A Associação Catarinense de Medicina inaugurou 

a Escola de Governança e Cidadania, em agosto de 
2012, em parceria com a AMC e Associação Catari-
nense do Ministério Público. 

As aulas têm como meta possibilitar aos profissio-
nais da medicina acesso a discussões de temas que 
envolvam a realidade brasileira, respeito aos direitos 
humanos e preservação ambiental, entre outros.

Escola de Governança e Cidadania 
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O Presidente da Associação dos Magistrados Catari-
nenses (AMC), Juiz Sérgio Luiz Junkes, acompanhado 
do Juiz de Direito de 2º Grau, Stanley da Silva Braga, 
Assessor da Presidência da AMC, fez, no dia 25 de fe-
vereiro de 2013, uma visita institucional ao novo Pre-
sidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa 
Catarina (Alesc), deputado Joares Ponticelli.

Durante o encontro, discutiu-se a possibilidade de 
realização de eventos conjuntos, que tenham como 
foco, entre outras áreas, o aprimoramento do sistema 
judicial. 

 

O Secretário de Segurança Pública de Santa Catari-
na (SSP/SC), César Grubba, recebeu em seu gabinete 
o presidente da AMC, Juiz Sérgio Luiz Junkes, em fe-
vereiro deste ano, ocasião em que trataram da segu-
rança dos juízes do Estado. 

Junkes solicitou que o Estado, por meio da SSP/SC, 
promova e garanta a segurança de todos os magis-
trados catarinenses, adotando-a como política de 
Estado, em especial aqueles que se encontram em 
maior situação de risco, fornecendo todos os meios 
humanos e materiais necessários para tanto.

Visita

Segurança dos Magistrados



Em setembro de 2012, a diretoria da AMC iniciou 
uma série de estudos e levantamentos sobre melho-
rias a serem realizadas na sede balneária da entida-
de. O empenho nos trabalhos resultou em mais um 
verão de lazer e tranquilidade, nas renovadas insta-
lações da sede, que contou com reestruturação da 
rede elétrica; compra de móveis, colchões e enxoval, 
construção de 
churrasqueiras e 
a instalação de 
novos postes e 
transformador.

Na temporada de Verão, os associados contaram 
com melhorias significativas na sede balneária da 
Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), 
onde foram investidos cerca de R$ 150 mil.

Uma das obras mais importantes foi a 
modernização do sistema de eletricida-
de, incluindo a troca do transformador 
de energia elétrica por um mais poten-
te, com a intenção de evitar eventuais 
quedas de energia. 

Também foram adquiridos 12 novos 
roupeiros e trocadas todas as camas de 
casal do Solar Dona Eliana, um dos edi-
fícios do complexo.

Sede Balneária

Verão

Energia Elétrica

investiMentos 
estRutuRais
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Foram instaladas duas novas churrasqueiras e 
criada uma sala de diversões para crianças de um 
a cinco anos, com a supervisão de quatro profissio-
nais recreadores. Também foi implantado serviço 
de internet sem fio e TV a cabo em todas as casas e 
apartamentos, bem como condicionadores de ar na 
sala de jogos.

Além dos investimentos na parte de infraestrutura, 
também foram intensificados os serviços, durante a 
temporada de férias, com a contratação de colabo-
radores terceirizados e a duplicação do expediente 
de trabalho. 

Nos dias de troca de hospedagem, havia a limpeza 
dos ambientes das casas e apartamentos, realizada 
por 15 camareiras, com o intuito de proporcionar 
conforto e agilizar a saída e entrada dos associados.

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 gi-
nástica, sala de jogos e um campo de futebol. Tudo 
isso cercado por uma imensa área natural e a pou-
cos metros da praia da Cachoeira do Bom Jesus.

Lazer

Serviços

Estrutura



ações da esMesC

Esmesc inicia 2012 com palestra

Aula Magna

Esmesc em Criciúma

Curso de Preparação à Magistratura

V Encontro de Alunos da Esmesc

Homenagens 

A Escola Superior da Magistratura do Estado de 
Santa Catarina (Esmesc) iniciou o seu ano letivo, em 
fevereiro de 2012, com uma Aula Magna ministrada 
pelo desembargador Pedro Manoel Abreu, ex-presi-
dente do TJ/SC, sobre o tema “Poder Judiciário e No-
vos Direitos”.  O evento marcou o início das ativida-
des dos Módulos I, II e III da instituição de ensino.

Em Blumenau, a Esmesc realizou, em parceria com 
a Fundação Universidade de Blumenau – FURB, no 
dia 9 de março de 2012, no auditório da Auditório da 
Fundação Fritz Muller, Aula Magna ministrada pelo 
desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, Sylvio Capanema de Souza, que discorreu 
sobre o tema “A Magistratura para o Século XXI”.

No dia 21 de março de 2012, o presidente da AMC 
e o diretor da Esmesc estiveram em Criciúma, onde 
participaram de uma reunião com magistrados da 
2ª Coordenadoria da AMC. Na ocasião, foram eleitos 
a nova coordenadora e a nova secretária, juízas Eli-
za Maria Strapazzon e Débora Driwim Rieger Zanini, 
respectivamente. Para a extensão da Esmesc em Cri-
ciúma foi escolhido o juiz Sérgio Renato Domingos.

No mês de junho, a Esmesc abriu inscrições para 
os Módulos I e II do Curso de Preparação à Magis-
tratura. Foram 205 vagas para o segundo semestre, 
distribuídas entre a sede em Florianópolis e as suas 
extensões nas cidades de Criciúma e Chapecó.

Estudantes da Esmesc e magistrados reuniram-se, 
nos dias 27 e 28 de julho, para o V Encontro Estadual 
de Alunos da Esmesc. 

O evento contou com palestras ligadas à temática 
do ano: “Decisão e crítica: Diálogos sobre interpreta-
ção e aplicação do Direito.” 

O V Encontro Estadual de Alunos da Esmesc tam-
bém promoveu homenagens aos juízes Paulo Ricar-
do Bruschi e Silvio Franco, respectivamente, ex-pre-
sidente da AMC e ex-diretor da Esmesc. 

O auditório da AMC ganhou, ainda, o nome de 
“Solon d’Eça Neves”, em homenagem póstuma da 
entidade ao desembargador, falecido em abril do 
mesmo ano. 
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Direito e Comunicação 

Atividades de 2013

Dirigentes da Associação Catarinense de Impren-
sa (ACI), Associação dos Magistrados Catarinenses 
(AMC) e Escola Superior da Magistratura de Santa 
Catarina (Esmesc) reuniram-se, no dia 21 de novem-
bro, na Casa do Jornalista, em Florianópolis, para 
tratar da criação de um curso de pós-graduação em 
Direito e Comunicação, voltado para jornalistas, juí-
zes e demais operadores do Direito.

A Esmesc iniciou suas atividades curriculares, em 
2013, no dia 5 de março, com a aula inaugural pro-
ferida pelo Professor Silvio de Salvo Venosa. O en-
contro contou com a participação da diretoria da 
instituição, de alunos, magistrados e profissionais 
do Direito. 

Com o tema “Novas Manifestações Contratuais”, o 
jurista lembrou que a humanidade, já nas primeiras 
civilizações, permeava suas relações por meio de 
contratos. Com base nisso, Venosa fez uma retros-
pectiva desde a Roma Antiga até os dias atuais, com 
a revolução do mundo digital e a globalização.

X Jornada da Esmesc
Aprovados

No dia 26 de outubro, a Escola Superior da Ma-
gistratura do Estado de Santa Catarina (Esmesc) 
promoveu a X Jornada com o tema “Ciências Crimi-
nais”. 

O objetivo do encontro foi de ampliar os conheci-
mentos atuais e relevantes no ordenamento jurídico 
brasileiro. O evento foi marcado com a homenagem 
à Juíza Maria Terezinha Mendonça de Oliveira, pela 
brilhante atuação desenvolvida na área criminal.

A Escola Superior da Magistratura de Santa Cata-
rina (ESMESC) colheu, mais uma vez, os frutos dos 
bons trabalhos no último concurso para ingresso na 
carreira da magistratura. 

Dos 64 candidatos aprovados nas provas orais, 
realizadas em outubro, 21 foram alunos da institui-
ção.



Congresso

Residência Judicial

Aula Magna na UFSC

Pós-graduação

A Esmesc realizou, em parceria com a AIDA BRASIL 
(Associação Internacional de Direito de Seguros – 
Seção Brasileira), no mês março de 2013, o “VII Con-
gresso de Direito de Seguro e Previdência”.

Com duração de 20 horas/aulas, o congresso des-
tinou-se ao aperfeiçoamento profissional de magis-
trados, servidores e operadores do Direito.

A ESMESC, por meio do Edital 001/2013, abriu pra-
zo para os magistrados (Juízes de Direito e Juízes 
Substitutos Vitalícios) interessados em atuar como 
Orientadores da “Residência Judicial”. 

Em 2012, o projeto contou com 136 magistrados 
inscritos, dos quais 30 receberam os alunos da Es-
cola.

O Diretor-Geral da Esmesc, Juiz Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, deu início às atividades 
do Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, no dia 22 de março deste ano, no audi-
tório do Centro de Ciências Jurídicas da Instituição. Na palestra com o tema a “Informatização do tra-
balho no Poder Judiciário”, o magistrado promoveu um bate-papo com os futuros profissionais, acerca 
das reformas da Justiça brasileira e o processo de democratização, após a Constituição de 1988. 

Representantes da Unisul, da Esmesc e da AMC as-
sinaram, em março, termo de cooperação técnico-
científica e educacional, com o objetivo de oferecer 
cursos em nível de pós-graduação. 

Para 2013, está previsto o curso de especialização 
denominado “Adolescente em Conflito com a Lei: 
Políticas Públicas e Práticas Profissionais”. Também 
deverá ser lançado este ano um curso de pós-gradu-
ação em Direito e Comunicação, o qual contará com 
a parceria da Associação Catarinense de Imprensa .

Palestra com William Douglas 
No dia 9 de março, o Juiz Federal William Douglas 

esteve na sede da Associação dos Magistrados Cata-
rinenses (AMC) com a palestra “As 25 leis bíblicas do 
sucesso”. 

Promovido pela Escola Superior da Magistratura 
do Estado de Santa Catarina (ESMESC) e a Associa-
ção dos Magistrados Catarinenses (AMC), o evento 
foi destinado a magistrados, professores, alunos, de-
mais operadores do direito e comunidade acadêmi-
ca.
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valoRização pRofissional, defesa, 
seguRança e saúde do MagistRado

A AMC foi a público para manifestar o seu repúdio 
à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 
3/2011, pela Comissão de Constituição e Justiça, em 
abril de 2012, que autoriza ao Congresso Nacional a 
sustar atos normativos do Poder Judiciário. 

Ainda que os autores tenham afirmado inexistir re-
lação entre a PEC e às atividades jurisdicionais, não 
há dúvidas de que tal pleito é uma afronta ao princí-
pio da separação dos Poderes, com graves prejuízos 
para toda a sociedade brasileira.

A Comissão de Saúde do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina (TJ/SC) reuniu-se, em várias oportu-
nidades durante o ano passado, para discutir formas 
e métodos para diagnosticar os problemas de saúde 
que mais atingem os magistrados. De acordo com a 
juíza Cintia Gonçalves Costi, indicada pela AMC para 
integrar a comissão, o grupo vai propor um plano 
de ação eficaz para prevenção e tratamento de do-
enças voltado aos juízes catarinenses.

Representantes da Unimed e da AMC se reuni-
ram, em outubro, para avaliar as finanças do plano 
de saúde dos magistrados catarinenses. Durante a 
reunião, foram apresentados gráficos, os quais de-
monstraram que o uso do plano, por parte dos as-
sociados, está acima da média tolerável, o que pode 
ocasionar um possível aumento no valor das men-
salidades. Também foram repassadas orientações 
sobre autorização para realização de exames.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina efetuou, 
em julho de 2012, a contratação de serviços de vi-
gilância armada para as 111 comarcas do Estado e 
demais unidades administrativas da Justiça catari-
nense, atendendo, assim, um dos pleitos mais im-
portantes da AMC, justamente por se tratar de uma 
antiga aspiração dos juízes catarinenses. 

A medida beneficia também os jurisdicionados, 
garantindo maior proteção àqueles que circulam 
nas dependências dos fóruns. 

Nota de Repúdio 

Saúde dos Magistrados I  Saúde dos Magistrados II

Segurança nos fóruns

Desde de outubro passado, representantes do 
AMC, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público 
se reuniam para discutir a realização de ações con-
juntas que reforcem a segurança dos magistrados. 

O resultado dos encontros resultou num Termo de 
Cooperação Técnica assinado, em fevereiro de 2013, 
que promoverá um intercâmbio de informações, 
bem como o planejamento de atividades logísticas, 
de forma conjunta entre as instituições.

AMC, TJ e MP em prol da segurança 

O Presidente da AMC, juiz Sérgio Luiz Junkes, par-
ticipou, em fevereiro deste ano, no Tribunal de Jus-
tiça, da reunião com a cúpula do Poder Judiciário, 
Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público e 
Assembléia Legislativa, para discutir sobre a segun-
da onda de atentados ocorridos no início do ano no 
Estado. De acordo com Junkes, durante a reunião fo-
ram solicitados alguns encaminhamentos práticos, 
com o objetivo de integrar ainda mais o trabalho dos 
referidos órgãos. 

Segurança Pública



A AMC promoveu, em fevereiro, no auditório Solon 
d’Eça Neves, o encontro “Violência e Criminalidade: 
os desdobramentos da crise na Segurança Pública 
no Sistema Judicial e a segurança do Magistrado”. 

O evento contou com uma apresentação feita pela 
Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de Santa Catarina, sobre o surgi-
mento e atuação das facções criminosas em solo ca-
tarinense, bem como informações sobre a segunda 
onda de atentados desencadeada pelos criminosos 
em vários municípios catarinenses.

 Posteriormente, foi aberta uma mesa de trabalho, 
na qual magistrados e membros da Segurança Pú-
blica puderam debater assuntos referentes às on-
das de atentados, vividas no Estado, no início deste 
ano.

O encontro “Violência e Criminalidade: os desdo-
bramentos da crise na Segurança Pública no Siste-
ma Judicial e a segurança do Magistrado”, também 
contou com um painel sobre “Segurança dos Magis-
trados”. 

A mesa de trabalhos foi composta por magistra-
dos catarinenses e de outros estados do país, e con-
tou com a presença do Chefe da Casa Militar do TJ/
SC, coronel Valmir Moreira. Juízes de outras esferas e 
estados trouxeram exemplos bem sucedidos quan-
to às iniciativas de segurança, implantadas em suas 
respectivas unidades. Os magistrados participantes 
ainda puderam acompanhar as dicas de proteção e 
defesa explanadas pelo Cel. Moreira, durante os de-
bates do evento. 

Por fim, o Diretor do Departamento de Seguran-
ça da AMC, juiz Júlio Cesar Bernardes, informou os 
detalhes de um curso de tiro e segurança para ma-
gistrados, a ser promovida em parceria com a Polícia 
Federal nos próximos meses.

Crise na Segurança Pública 

Segurança dos magistrados 
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Durante a realização do encontro “Violência e Criminalidade: os desdobramentos da crise na 
Segurança Pública no Sistema Judicial e a segurança do Magistrado”, a Assessoria de Comunica-
ção da AMC ouviu a opinião dos participantes sobre a importância do evento. Confira, abaixo:

“O evento se faz importante para que estejamos a par das medidas que estão sedo tomadas para coibir essa 
onda de atentados. É preciso melhorar o cumprimento das penas, além de ter mais rigor nas investigações”, 
Alexandre Grazziotin, Promotor de Justiça.

 “Neste momento que Santa Catarina passa, é importante essa troca entre todos os membros do poder pú-
blico para conversar e, se necessário, corrigir possíveis erros. A curtíssimo prazo, acho que uma das medidas 
que precisam ser tomadas, é repensar o sistema prisional, além de estabelecer prioridades”, Vilian Bollmann, 
Presidente da AJUFESC.

 
“É preciso investir na reintegração do preso. Também é necessária uma mobilização social, uma conscientiza-

ção de que é necessária uma atenção especial àqueles que integram o tráfico de drogas. Além disso, intensificar 
a operação nos presídios, sempre respeitando os direitos dos apenados”, Sadi Becker, Secretário adjunto da 
Secretaria da Justiça e Cidadania. 

 “É um encontro fundamental, em face do entrosamento que tem que existir entre as forças vivas de Estado no 
combate à criminalidade. A aplicação efetiva da lei se apresenta como a melhor alternativa para se combater a 
criminalidade”, Delegado Mauro Rodrigues, Diretor de Inteligência da SSP/SC.

 “É uma forma de mostrar para a sociedade que os poderes públicos estão realmente empenhados em fazer 
cumprir a Constituição. Tivemos no RJ episódios muito parecidos como o que estão acontecendo em SC. E o TJ/
RJ, a Assembléia Legislativa e o Executivo deram as mãos e conseguiram superar em grande parte essa crise da 
segurança pública”, Presidente da Amaerj, Des. Cláudio Dell’Orto.

 “É um evento de suma importância, até porque nós juízes estamos inseridos neste processo, na medida em 
que os reclames da sociedade acabam sendo transferidos a nós. E é também necessário que os magistrados to-
mem conhecimento das medidas tomadas pelo Poder Executivo”, Desembargador Jorge Schaefer Martins. 

“Acho extremamente importante que a AMC encabece esse diálogo, até porque essa onda de atentados ainda 
está voltada para a população de modo geral. Mas isso pode se virar também contra a magistratura, e os seus 
órgãos associativos fazem muito bem em se antecipar a quaisquer riscos”, Juiz Ricardo Barreto, Presidente da 
Associação Cearense de Magistrados.

Autoridades avaliam o encontro sobre violência e criminalidade realizado 
pela AMC 
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Em fevereiro deste ano, o Juiz Sérgio Luiz Junkes 
reuniu-se com o representante da Polícia Civil, Mar-
cos Halliday, para tratar da realização de um curso 
de capacitação na área de Inteligência destinado 
aos integrantes do Poder Judiciário.

A ideia é habilitar os magistrados para que pos-
sam fazer parte da rede estatal de inteligência, além 
de sensibilizar as autoridades quanto ao bom fun-
cionamento de um núcleo de informações. 

No dia 22 de março deste ano, a AMC lançou o 
I Programa de Orientação para Aposentadoria da 
AMC, no auditório Sólon D’Eça Neves. 

A psicóloga Dulce Helena Penna Soares, profes-
sora voluntária da UFSC e criadora do Programa de 
Preparação para Aposentadoria – “Aposenta-ação”, 
abriu os trabalhos com o painel “Aposentadoria: o 
que eu tenho a ver com isso?”. Ela ressaltou que pla-
nejar a aposentadoria é algo cada vez mais impor-
tante e que pode ser feito desde cedo. 

Dando continuidade à palestra, a psicóloga e mes-
tre em Sociologia Clínica e Psicossociologia pela 
Université Paris 7, Vera Regina Roesler, explanou 
sobre a origem histórica da palavra aposentadoria, 
da função do dinheiro na sociedade e ilustrou o sig-
nificado do trabalho e da aposentadoria na vida de 
algumas pessoas. 

O programa, voltado tanto para magistrados ati-
vos e inativos, terá continuidade com mais quatro 
encontros, que serão realizados a partir do início de 
abril. 

O presidente da AMC, Juiz Sérgio Luiz Junkes, emi-
tiu nota de apoio à Juíza Ana Paula Amaro da Sil-
veira, em razão de uma reportagem veiculada, no 
dia 24 de março, no programa “Fantástico”, da Rede 
Globo, sobre supostas irregularidades em processos 
de adoção no município de Gaspar, as quais lançam, 
de forma leviana e infundada, suspeitas sobre o tra-
balho da magistrada. 

Abaixo, parte da publicação da AMC.

“Chocou a todos, incluindo profissionais sérios 
que militam na área da infância e juventude, a 
forma tendenciosa como o assunto foi tratado. A 
reportagem desconsiderou todos os argumentos e 
fatos constantes nos autos dos processos questio-
nados pelos jornalistas. Se tais fossem observados, 
poder-se-ia facilmente constatar que às partes foi 
garantido o direito à ampla defesa e que todos os 
procedimentos adotados pela magistrada esta-
vam absolutamente revestidos de legalidade. [...] 

A AMC, em nome de toda a magistratura cata-
rinense, que vem manifestando a sua inconformi-
dade com essa grave injustiça praticada contra 
a Juíza Ana Paula, reafirma a sua confiança na 
magistrada, que ao longo dos seus 21 anos de ju-
dicatura, só fez honrar o Poder Judiciário de Santa 
Catarina”. 

Capacitação Orientação para Aposentadoria

Nota de apoio



Pleitos de Segurança

Em 2013, a AMC pleiteou a instituições de Seguran-
ça de Santa Catarina várias ações com o intuito de 
promover o bem estar e a liberdade de atuação dos 
Magistrados catarinenses, bem como sua segurança 
e a de seus familiares. 

Nos links abaixo, a íntegra dos pedidos:

Ofício nº 8/2013: A AMC postulou à Secretaria Esta-
dual de Segurança Pública a garantia da segurança 
de todos os magistrados catarinenses, adotando-a 
como política de estado, em especial aqueles que se 
encontram em maior situação de risco atual, forne-
cendo todos os meios humanos e materiais necessá-
rios para tanto.

Ofício nº 9/2013: Solicitação à Superintendência 
Regional da Polícia Federal, com base na Resolu-
ção N°104/2010 do Conselho Nacional de Justiça, o 
apoio no sentido de promover: Curso de Defesa Pes-
soal, Tiro, Direção Defensiva e Ofensiva, Inteligência 
e Contra-Inteligência para os Magistrados Catari-
nenses.  

Ofício nº 15/2013: Proposta encaminhada à Comis-
são Permanente de Segurança e Assistência dos Ju-
ízes Colocados em Situação de Risco do TJ/SC, com 
o intuito de requer diversas ações em prol do bem 
estar e da liberdade da magistratura catarinense. 

Entre elas, estão os seguintes itens: instalação de 
portas-giratórias em todos os fóruns para controle 
do ingresso de armas; criação de um grupo de inte-
ligência para investigar possíveis ameaças ou agres-
sões contra magistrados; regulamentação do direito 
ao julgamento colegiado nos casos previstos em lei; 
realização de cursos de defesa pessoal, inteligência 
e contrainteligência, gerenciamento de crises, por 
meio de convênio com os órgãos de segurança pú-
blica. 

Ofício nº 12/2013: A AMC pleiteou à Secretaria Es-
tadual de Segurança Pública, com base na Resolu-
ção N°104/2010 do Conselho Nacional de Justiça, o 
apoio no sentido de promover Curso de Tiro (pistola) 
para os Magistrados Catarinenses. 

Ofício nº 14/2013: Documento encaminhado ao 
Presidente do Tribunal de Justiça/SC com a indicação 
do Juiz de Direito Antônio Augusto Baggio e Ubaldo, 
com base no art. 1º da Resolução n. 5/2013-GP, para 
integrar a comissão de segurança criada pela men-
cionada resolução.

http://www.amc.org.br/portal/down/08_2013.pdf
http://www.amc.org.br/portal/down/09_2013.pdf
http://www.amc.org.br/portal/down/015_2013.pdf
http://www.amc.org.br/portal/down/012_2013.pdf
http://www.amc.org.br/portal/down/014_2013.pdf


diRetoRia

diRetoRes de depaRtaMentos

Juiz Sérgio Luiz Junkes: Presidente
Juíza Mônica Elias de Lucca: 1ª Vice- Presidente
Juiz Antônio Carlos Bottan: 2º Vice Presidente
Juiz Jefferson Zanini: 1º Secretário
Desembargador Túlio José Moura Pinheiro: 2º Secretário
Juiz Luiz Antônio Zanini Fornerolli: 1º Tesoureiro
Juiz Marlon Negri: 2º Tesoureiro

Juiz Cláudio Eduardo Régis de Figueiredo e Silva: Diretor Geral da Escola Superior da Magistra-
tura do Estado de Santa Catarina
Juiz Stanley da Silva Braga: Assessoria da Presidência
Juiz Lauvir Marcarini da Costa: Ouvidoria
Juiz Rafael Fleck Arnt: Diretor do Departamento de Patrimônio
Juiz Saul Steil: Diretor Adjunto
Juiz Artur Jenichen Filho: Departamento de Mútua e Convênios
Juiz Leone Carlos Martins Júnior: Diretor Adjunto
Juiz Ney Dante Hernandez Galante: Departamento de Aposentados
Juiz Lauvir Marcarini da Costa: Diretor Adjunto
Juiz Fernando Rodrigo Busarello: Departamento de Informática 
Juíza Andréa Cristina Rodrigues Studer: Diretora Adjunta
Juiz Altamiro de Oliveira: Departamento Social
Juíza Cinthia Bittencourt Schaefer: Diretora Adjunta
Desembargadora Sônia Maria Schmitz: Departamento da Mulher
Juíza Débora Driwim Rieger Zanini: Diretora Adjunta
Sra. Elisabeth Gomes de Mattos: Departamento de Pensionistas
Sra. Neiva Cominck de Almeida: Diretora Adjunta
Juíza Alessandra Mayra da Silva de Oliveira: Departamento de Projetos Especiais
Juíza Simone Boing Guimarães Zabot: Diretora Adjunta
Juiz Antônio Augusto Baggio e Ubaldo: Departamento de Valorização Profissional e Defesa do 
Magistrado
Juíza Anuska Felski da Silva: Diretora Adjunta
Juíza Ana Cristina Borba Alves: Departamento de Família, Infância e Juventude
Juiz Giancarlo Bremer Nones: Diretor Adjunto
Juiz Alexandre Moraes da Rosa: Diretor Pedagógico da ESMESC
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CoMissão paRa assuntos 
ConstituCionais, legislativos
e instituCionais

CoMissão do plano de saúde

CooRdenadoRes Regionais

Juiz Uziel Nunes de Oliveira
Juiz Rafael Brüning
Juiz Cláudio Barbosa Fontes Filho
Juiz Ermínio Amarildo Darold 
Juiz Ederson Tortelli 
Juíza Janiara Maldaner Corbetta 
Juíza Dayse Herget de Oliveira 

Desembargador Luiz Cézar Medeiros 

Juiz Aposentado José Pereira da Silva – Blumenau 
Juíza Eliza Maria Strapazzon – Criciúma 
Juiz Roberto Lepper – Joinville 
Juiz Jaime Machado Júnior – Lages 
Juiz Alexandre Dittrich Buhr – Joaçaba 
Juiz Rafael Sandi – Chapecó 
Juiz Juliano Serpa – São Miguel do Oeste 
Juiz Márcio Schiefler Fontes – Mafra 
Juiz Otávio Minatto – São José
Juiz Artur Jenichen Filho – Florianópolis 
Juiz Geomir Roland Paul – Rio do Sul 
Juiz Rafael Brüning – Tijucas 
Juiz Rafael Milanesi Spillere - Videira 
Juiz Eron Pinter Pizzolatti – Tubarão 

Juíza Ana Cristina Borba Alves: Diretora Cultural da ESMESC
Juiz Rafael Sandi: Diretor de Extensões da ESMESC
Juiz Paulo Roberto Tzelikis: Diretor Sede Balneária
Juíza Caroline Bündchen Felisbino Teixeira: Diretora Adjunta
Juíza Camila Coelho: Diretora do Departamento de Comunicação Social
Juiz Rafael Rabaldo Bottan: Diretor Adjunto
Juíza Cintia Gonçalves Costi: Diretora da Saúde dos Magistrados
Juiz Júlio César Bernardes: Diretor de Segurança do Magistrado
Juiz Vilmar Cardozo: Diretor do Departamento de Direitos Humanos
Juíza Naiara Brancher: Diretora de Relações Institucionais
Juíza Gabriela Sailon de Souza Benedet: Diretora Adjunta
Juiz Írio Grolli e Juiz Nilton Macedo Machado: Departamento Jurídico
Juiz Ezequiel Rodrigo Garcia: Departamento de Esportes
Juíza Cláudia Margarida Ribas Marinho: Diretora Adjunta
Juiz Altamiro de Oliveira: Futebol (Sênior) Departamento de Esportes
Juiz Maximiliano Losso Bunn: Futebol (Master) Departamento de Esportes
Juiz Rafael Maas dos Anjos: Futebol (Livre) Departamento de Esportes
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