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Gestão
100 dias de



Palavra do Presidente

Cem dias  se  passaram desde 13 de  março,  quan-
do eu e  meus colegas  Janiara Maldaner Corbetta e 
Vanderlei  Romer assumimos of icialmente  o  desa-
f io  de  presidir  a  Associação dos  Magistrados  Ca-
tarinenses.  De lá  para cá,  veri f icamos problemas 
e  trabalhamos em projetos  que buscam apoiar  a 
Magistratura catarinense. 

Este relatório é uma prestação de contas do traba-
lho que desempenhamos em parceria com os asso-
ciados que fazem parte da nossa diretoria. 

Mas acima de tudo, este documento representa um 
agradecimento a todos que estiveram ao nosso lado 
nesses 100 dias, contribuindo com ideias e suges-
tões e oferecendo horas de empenho em prol de toda 
a magistratura.

Marcelo Pizolati



Neste primeiro trimestre foram quatro en-
contros virtuais da Diretoria Colegiada para 
alinhar as ações dos departamentos e organizar 
demandas administrativas. Em dois destes en-
contros, as ações desenvolvidas pela diretoria 
foram apresentadas aos membros dos conse-
lhos Deliberativo e Fiscal. Cerca de 60 associa-
dos participaram da última reunião.

Planejamento conjunto

Novos departamento 
e comissões
Criamos cinco comissões especiais na AMC 

para tratar de temas específicos de interes-
se dos associados: comissão administrativa 
interna, comissão jurisdicional,  comissão 
previdenciária, comissão legislativa externa 
e comissão legislativa interna. Esta última 
atuou na análise da proposta de resolução 

que regulamenta a promoção por mereci-
mento e de outros atos administrativos.
Além disso, o novo Departamento de Pla-

nejamento Financeiro atuará auxiliando 
associados em temas relacionados a in-
vestimentos, previdência e organização fi-
nanceira. 



Manter permanente diálogo com os magis-
trados de todo o estado é uma das prioridades 
da nossa gestão. Realizamos reuniões mensais 

com os coordenadores e participamos também 
de discussões com os magistrados das coorde-
nadorias de Lages e Chapecó.

Acompanhamento 
das coordenadorias



Contato com o TJSC

Representantes da AMC também já realiza-
ram diversas visitas institucionais à cúpula 
diretiva do TJSC para tratar de temas de inte-
resse da Associação. 
No dia 7 de maio, o presidente da AMC, a 

primeira vice-presidente, e o diretor-geral da 
Escola Superior da Magistratura do Estado de 

Santa Catarina, Juiz Maximiliano Losso Bunn, 
estiveram em reuniões com o presidente do 
PJSC, Desembargador Ricardo Roesler, com 
a corregedora-geral da Justiça, Desembarga-
dora Soraya Nunes Lins e com o primeiro vi-
ce-presidente do PJSC, Desembargador João 
Henrique Blasi. 

A presidência da AMC participou, desde março, 
de cinco sessões do Órgão Especial do TJSC. Qua-
tro delas foram acompanhadas pelo presidente, 
Juiz Marcelo Pizolati, e uma contou com a presen-
ça da 1ª vice, Juíza Janiara Maldaner Corbetta. 

Na primeira sessão em que esteve, Pizolati rece-
beu os cumprimentos do presidente e da correge-
dora do Tribunal, Desembargadores Ricardo Ro-
esler e Soraya Nunes Lins e destacou, perante os 
membros do OE, a intenção de trabalhar em par-
ceria permanente e manter o histórico diálogo da 
Associação com o Tribunal e seus representantes.



Contato com o TJSC

No dia 16 de junho, o presidente fez uma vi-
sita ao gabinete da presidência do TJSC, acom-
panhado da diretora do Departamentos de 
Pensionistas, Elizabeth Gomes Mattos.
O presidente da AMC também esteve pre-

sente na cerimônia de posse do magistrado 
Flávio André Paz de Brum como desembar-
gador do TJSC.
A primeira vice-presidente da AMC, Juíza Ja-

niara Maldaner Corbetta participou da décima 
reunião do Comitê Orçamentário, de Gestão de 
Pessoas e de Atenção Prioritária ao Primeiro 
Grau de Jurisdição, onde são discutidas ações 
para fomentar projetos e ações vinculadas à 
Política Nacional de Atenção Prioritária ao Pri-
meiro Grau de Jurisdição.



O principal foco de atuação da AMC junto ao Con-
gresso Nacional, nos últimos meses, foi estabelecer 
um canal de diálogo sobre o conteúdo da Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC 32/2020) que trata 
da reforma administrativa. 
O objetivo da AMC é demonstrar aos parlamenta-

res a necessidade de diferenciar a carreira da Ma-
gistratura das demais carreiras do funcionalismo 

público diante de suas exigências e obrigações. Além 
disso, destacar que o Judiciário deve ter garantida a 
autonomia para organização administrativa interna, a 
partir de iniciativas legislativas próprias.
Duas reuniões já foram feitas com o relator da pro-

posta, deputado federal catarinense Darci de Mattos 
(PSD), com a participação de membros da cúpula ad-
ministrativa do PJSC e da Diretoria da Associação.

Contatos institucionais
Congresso Nacional

AMB
O presidente da AMC, Juiz 

Marcelo Pizolati, e o primeiro 
secretário, Juiz Juliano Serpa, 
participaram de reuniões da Co-
ordenadoria da Justiça Estadual 
e do Conselho de Representantes 
da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), representan-
do a magistratura catarinense. 



Contatos institucionais
Assembleia 
Legislativa

Ordem dos 
Advogados
O presidente da AMC, Juiz Marcelo Pizo-

lati, e a vice-presidente, Juíza Janiara Mal-
daner, fizeram visita institucional ao presi-
dente da OAB/SC, Rafael Horn, em maio. O 
Desembargador André Luiz Dacol, membro 
do TJSC pelo quinto constitucional, também 
acompanhou a reunião.

Valorização
da memória

Uma intensa agenda de visitas aos deputados es-
taduais tem sido cumprida pelo presidente da AMC 
com o objetivo de sensibilizar os parlamentares a 
respeito da reforma da previdência dos servidores 
públicos estaduais. A proposta começou a ser apre-
sentada pelo Poder Executivo às bancadas parlamen-
tares neste mês de junho.
Até agora, o presidente da AMC já esteve com cerca de 

20 deputados e pode apresentar os argumentos da Asso-
ciação em busca de uma reforma justa e sustentável para 
os Magistrados. 
Foram visitados os deputados: João Amin, Mau-

rício Eskudlark, Nilso Berlanda, Ismael dos Santos, 
Kennedy Nunes, Jessé Lopes (PSL), Marlene Fengler 
(PSD), Vicente Caropreso (PSDB), Fernando Krelling 
(MDB), Coronel Mosselin (PSL), Ana Campagnolo 
(PSL), Paulinha (PDT), Nazareno Martins (PSB), Mil-
ton Hobus (PSD), Marcius Machado (PL).



Comunicação

Valorização
da memória
Realizamos, nestes 100 dias, o trabalho de di-

gitalização de todo o acervo fotográfico da As-
sociação. Até agora, já são mais de 20 mil  fo-
tografias, catalogadas por data. Agora, estamos 
trabalhando no planejamento de ações para a 
apresentação deste material aos associados.

O trabalho coordenado pelos diretores do 
Departamento de Comunicação Social, Pau-
lo Eduardo Huergo Farah e Fernando Dal Bó 
Martins, buscou fortalecer a comunicação 
com o público externo, especialmente por 
meio das redes sociais. Nosso perfil no Ins-
tagram já conta com mais de mil seguidores, 
especialmente Magistrados e operadores do 
Direito.
Nestes 100 dias, também publicamos três no-

tas públicas que reforçam o posicionamento da 
Associação em relação a assuntos sensíveis e ar-
ticulamos a publicação de artigos de autoria de 
Magistrados diretores na imprensa estadual.
Buscamos aprimorar o diálogo com os asso-

ciados, fortalecendo a comunicação interna 
com envio de informações essenciais por e-mail 
e para as listas de transmissão via WhatsApp que 

já contam com 60% dos associados cadastrados. 
Seguimos com o trabalho de acompanhamen-

to integral, em regime de plantão, para todas as 
eventualidades que envolvem notícias ou a cir-
culação de informações a respeito de associa-
dos, sempre que solicitado.
Estamos reformulando o layout dos infor-

mativos enviados por e-mail e incremen-
tando o resumo semanal para tornar as 
informações mais acessíveis e atrativas. 
Planejamentos, ainda, novos conteúdos 
personalizados para associados aposenta-
dos, utilizando especialmente a linguagem 
audiovisual e lançaremos em breve uma 
pesquisa para avaliar os melhores canais, 
os formatos de preferência e o grau de sa-
tisfação dos associados em relação aos ser-
viços de comunicação da AMC.



O Departamento de Saúde, sob direção dos 
associados Cândida Inês Zoellner Brugno-
li e Edison Zimmer, intensificou o contato 
com a diretoria da Unimed com o objetivo 
de melhorar a saúde financeira do plano co-
letivo e promover maior equilíbrio na taxa 
de sinistralidade.  
Como primeiro resultado das negocia-

ções, a Unimed concedeu período de 30 
dias para inclusão de novas vidas no plano 
coletivo da AMC sem período de carência. 
Cerca de 70 associados já foram incluídos 
neste benefício. Além disso, foi realizada 

uma live para esclarecer dúvidas dos asso-
ciados sobre o plano.
Em maio, a AMC firmou convênio com 29 

clínicas e farmácias das principais regiões 
do estado para garantir descontos aos asso-
ciados e dependentes na compra de doses 
da vacina contra a gripe (H1N1).
A AMC ofereceu informações sobre as re-

gras para enquadramento no Auxílio Saúde 
e prestou auxílio aos associados para obter 
o reembolso de despesas gastas com saúde, 
conforme previsto na Resolução 20/2020, do 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Nos últimos meses, a AMC atuou no acompa-
nhamento do pedido feito ao Tribunal de Justi-
ça de Santa Catarina para que os Magistrados 
em atividade sejam dispensados da realização 
de novos testes psicológicos para fins de aquisi-
ção/renovação de registro de armas de fogo. O 
pedido encaminhado em 2020 tem como base 
a Instrução Normativa 180 da Polícia Federal.
Manifestação encaminhada ao TJSC pelos 

diretores do Departamento de Segurança da 
AMC, Gustavo Marchiori e Murilo Leirião 
Consalter, destaca o modelo implementado 
pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, 

que dispensa a realização de novos testes, 
considerando suficiente a avaliação psico-
lógica realizada no momento do ingresso na 
magistratura.
A AMC ainda acompanha as alterações le-

gislativas relacionadas ao porte de armas e 
está negociando convênios com empresas es-
pecializadas para aquisição de armas pelos 
magistrados associados. 
Além disso, os diretores do Departamento 

acompanham os projetos e negociações rea-
lizadas no âmbito do Núcleo de Inteligência e 
Segurança Institucional (NIS) do TJSC.

Saúde

Segurança



A AMC também participou da entrega do selo 
“Empresa Amiga” ao Tribunal Regional Eleito-
ral de Santa Catarina (TRE-SC) e a Unimed da 
Grande Florianópolis - instituições parceiras 
da iniciativa.  O principal objetivo do Progra-

ma Novos Caminhos para este ano é o forta-
lecimento do Programa e a capacitação dos 
coordenadores das casas de acolhimento para 
orientação e apoio aos acolhidos em relação à 
inclusão digital e empregabilidade.

Família, Infância 
e Juventude
A AMC atuou de forma sistemática, nos 

últimos meses, para o fortalecimento do 
Programa Novos Caminhos. Os diretores 
do Departamento de Família, Infância e Ju-
ventude, Raphael Mendes Barbosa e Danie-
la Morelli, representaram a Associação em 
reuniões da OAB-SC e com empresários de 
diversas regiões do estado, para  tratar da 
importância do Programa.



Sede Balneária

A quadra de beach tennis da sede também 
recebeu melhorias. A nova iluminação instala-
da agora permite a realização de jogos à noite 
e incentiva o uso do espaço pelos associados 
para a prática de esportes mesmo no período 
fora da temporada de verão. 

Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambien-
te, comemorado 5 de junho, realizamos uma 
ação de plantio de dezenas de mudas de árvo-
res na sede. Dezenas de associados e familia-
res participaram e as crianças puderam se di-
vertir com a ação em prol do meio ambiente.

Uma grande reforma está sendo realizada 
na sede balneária, em Florianópolis. A obra 
prevê uma reconstrução da área da piscina, 
que há algum tempo apresentava fissuras e va-
zamentos, além de não oferecer a segurança 
adequada para crianças. 

Após a reforma, prevista para terminar em 
cinco meses, a piscina contará com um único 
acesso, que será liberado por meio de autori-
zação para evitar que crianças frequentem o 
local sozinhas. A área do entorno e a fachada 
da sede também receberão melhorias.



A diretoria do Departamento da Mulher Ma-
gistrada objetiva promover uma maior inte-
gração para discussão de pautas específicas, 
especialmente no contexto do trabalho em re-

gime de home office. Por isso, criou um grupo 
no WhatsApp com associadas. Eventos online 
serão realizados nos próximos meses com o 
mesmo objetivo.

Planejamento Financeiro

Mulher Magistrada

Diversas ações já foram realizadas pelo mais 
novo Departamento da AMC com o objetivo de 
contribuir para que os associados possam con-
duzir seus investimentos com a melhor infor-
mação disponível. O foco de atuação da Direto-
ria está baseado em três áreas: investimentos, 
previdência e gestão financeira pessoal.
Em abril, a AMC promoveu live exclusiva 

para associados com o economista Fernan-

do Ulrich, especialista em moedas digitais. 
Em junho, o departamento trouxe especialis-
tas em previdência privada para falar sobre o 
tema aos associados. 
 O departamento está trabalhando, também, 

no estabelecimento de parcerias com institui-
ções financeiras para oferecer informações, 
serviços e outros benefícios exclusivos para 
associados da AMC.



Aposentados

Pensionistas
A diretora do Departamento de Pensionistas 

da AMC, Elizabeth Gomes de Mattos, partici-
pou de reunião nacional da AMB onde foram 
discutidos o programa de assistência à saú-
de suplementar, a reforma administrativa, as 

novas filiações à AMB, entre outros assuntos. 
Ela também acompanhou o presidente da 
AMC em visita institucional ao gabinete da 
presidência do TJSC para tratar de temas de 
interesse das pensionistas.

O diretor adjunto do Departamento de Apo-
sentados, Irio Grolli, participou da reunião 
da Coordenadoria dos Aposentados da AMB, 
para tratar da PEC 555/2007, que tem a pro-
posta de extinguir a contribuição previden-
ciária dos servidores públicos aposentados.
No mês de junho, o diretor do Departa-

mento, Raul Tavares  esteve reunido com 
o presidente da AMC para tratar dos pla-
nos do departamento para 2021. O obje-
tivo é estreitar o contato com associados 
aposentados, especialmente em virtude do 
isolamento social imposto pela pandemia 
da Covid-19.



Esmesc

Este ano a Escola vai formar 67 alunos, em 
cerimônia online marcada para o dia 21 de 
julho. No início de 2021, eram seis turmas 
em andamento, cinco no Módulo de Conte-
údos Jurídicos (em Florianópolis, Joinville, 
Itajaí e Joaçaba) e uma no Módulo de Práti-
cas Jurídicas, na capital. Além disso, cerca 
de 220 residentes judiciais atuam no TJSC e 
em comarcas de todo o estado.  
Nesta nova gestão, a diretoria Cultural da 

Escola recebeu a tarefa de estruturar um 
plano de comunicação e executar ações para 
divulgar os serviços e fortalecer o nome da 
Instituição. Neste período, foi elaborada 
nova identidade visual para os perfis da Es-
cola nas redes sociais e estabelecido um pla-
no de comunicação com o público externo.
Agora a Esmesc promove publicações no 

Instagram sobre jurisprudência e novida-
des legislativas. O objetivo é compartilhar 
conteúdos úteis para estudantes, operadores 
do Direito e Magistrados.
Reestruturamos também o modelo de ofer-

ta de cursos. As turmas das extensões foram 
substituídas por uma turma única no mo-
delo EAD com o objetivo de otimizar o pro-
cesso de ensino durante o período de aulas 
online exigido pela pandemia da Covid-19.
A escola promoveu uma série de eventos 

neste primeiro trimestre. Entre eles, o Se-
minário Jurídico com a participação de Ma-
gistrados especialmente convidados pela 
Esmesc, uma live direcionada ao público 
que acompanha a escola no Instagram, e 
um evento de discussão sobre constelações 
familiares. 



Relatório 100 dias de Gestão
março a junho de 2021

| Presidente: Marcelo Pizolati
| 1ª vice-presidente: Janiara Maldaner Corbetta

| 2º vice-presidente: Vanderlei Romer
| Diretor-geral da Esmesc: Maximiliano Losso Bunn

| 1º secretário: Juliano Serpa
| 2ª secretária: Naiara Brancher

| 1º tesoureiro: Luís Felipe Canever
| 2º tesoureiro: Rafael Maas dos Anjos

| Secretário executivo: Fernando Rodrigo Busarello
| Assessor especial da presidência: Marcelo Carlin

ESMESC
| Diretor-geral: Maximiliano Losso Bunn

| Diretor de ensino: Eduardo Passold Reis
| Diretor de extensões: Frederico Andrade Siegel

| Diretora cultural: Michele Vargas

DEPARTAMENTOS
Apoio aos Juízes Vitaliciandos

Diretor: Edison Alvanir Anjos de Oliveira Junior
Adjunta: Bruna Luiza Hoffmann

Aposentados
Diretor: Raul Tavares

Adjunto: Irio Grolli

Comunicação Social
Diretor: Paulo Eduardo Huergo Farah

Adjunto: Fernando Dal Bo Martins

Cultural
Diretor: Ildo Fabris Junior

Adjunta: Maria Augusta Tonioli

Direitos Humanos
Diretora: Fernanda Pereira Nunes

Adjunta: Juliana Andrade da Silva Silvy Rodrigues

Esportes
Diretor: Guilherme Mazzucco Portela

Adjunto: Evandro Volmar Rizzo

| Coordenadoria de Futebol
       | Categoria Sênior: Guilherme Mazzucco Portela

       | Categoria Master: Rafael Espíndola Berndt
       | Categoria Livre: Rafael Resende Britto
| Coordenadoria de Tênis: Taynara Goessel

| Coordenadoria de Basquete: Ruy Fernando Falk
| Coordenadoria de Corrida: Cláudia Margarida Ribas Marinho

Família, Infância e Juventude
Diretor: Raphael Mendes Barbosa

Adjunta: Daniela Fernandes Dias Morelli

Informática
Diretor: Tanit Adrian Perozzo Daltoé

Adjunta: Fabiane Alice Muller Heizen Gerent

Jurídico
Diretor: Nilton João de Macedo Machado

Adjunto: José Adilson Bittencourt Júnior

Mulher Magistrada
Diretora: Maira Salete Meneghetti

Adjunta: Nádia Inês Schmidt

Mútua e Convênios
Diretora: Sônia Eunice Odwazny

Adjunta: Andresa Bernardo

Patrimônio
Diretor: Jean Everton da Costa

Adjunto: Victor Luiz Ceregato Grachinski

Pensionistas
Diretora: Elisabeth Gomes de Mattos

Adjunta: Norma Schoeten

Planejamento Financeiro
Diretor: Felippi Ambrósio

Adjunto: Douglas Cristian Fontana

Projetos Especiais
Diretor: André Luiz Anrain Trentini

Adjunto: Rodrigo Coelho Rodrigues

Saúde
Diretora: Cândida Inês Zoellner Brugnoli

Adjunto: Edison Zimmer

Segurança
Diretor: Gustavo Emelau Marchiori
Adjunto: Murilo Leirião Consalter

Sede Balneária
Diretor: Rafael Rabaldo Bottan

Adjunto: Clayton César Wandscheer

Social
Diretora: Thaíse Siqueira Ornelas
Adjunta: Renata Pacheco Mendes

Valorização Profissional
Diretor: Leandro Passig Mendes

Adjunto: Gustavo Henrique Aracheski

CONSELHO FISCAL 
| Arthur Jenichen Filho

| Samir Oséas Saad
| Maurício Cavallazzi Póvoas. 

Suplentes:
| Marcelo Volpato de Souza

| Bruna Canella Becker Búrigo
| Edison Alvanir Anjos de Oliveira Junior

CONSELHO DELIBERATIVO 
| Júlio César Machado Ferreira de Melo

| Luiz Felipe Siegert Schuch
| Luiz Francisco Delpizzo Miranda

| Newton Janke
| Jefferson Zanini
| Marcos Bigolin

| Fernando Speck de Souza

Suplentes:
| Mauricio Fabiano Mortari

| Fernando Rodrigo Busarello
| Maira Salete Meneghetti

| Candida Inês Zoellner Brugnoli
| Bruna Luiza Hoffmann

DIRETORIA COLEGIADA DO TRIÊNIO 2021-2024


