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Desembargador Torres Marques participa de
reunião com a Ministra Cármen Lúcia
O desembargador Torres Marques,
presidente do TJSC, e os demais dirigentes de Tribunais de Justiça do
país estiveram reunidos com a ministra Cármen Lúcia, presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF), no
período vespertino do dia 13/9, após
encontro com os governadores dos
Estados.
O evento teve como objetivo encaminhar a pauta de julgamentos da Corte Suprema e definir as políticas públicas a cargo do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) diante da realidade e
das necessidades dos Estados.
A ministra pretende realizar reuniões
mensais com os presidentes dos TJs
para a discussão de problemas comuns e a tomada de decisões conjuntas, com o fim de fortalecer e unificar o Poder Judiciário. O próximo
encontro está agendado para o dia
14 de outubro.

Projetos aprovados na
Assembleia Legislativa

O TJSC teve três projetos aprovados
pela Alesc: o de ajuste de sua composição e estrutura, que passará a ter
94 desembargadores, com a transformação de 22 cargos de juiz de 2º
grau, e de oito em juiz de direito de
entrância especial com assento no
1º grau. O mesmo ocorrerá com a
conversão de 10 cargos vagos de juiz
substituto, extinguindo-se paulatinamente a figura do juiz de 2º grau do
quadro. Os demais projetos tratam
da criação do auxílio social da saúde
para magistrados e servidores inativos e de novas destinações a recursos do Sidejud.

Poder Judiciário e Polícia Civil celebram integração
com visita de alunos da Acadepol
O presidente do TJ, desembargador
Torres Marques, capitaneou no início
do mês a recepção a 65 novos delegados do Curso de Formação da Academia da Polícia Civil de SC, em visita
ao Judiciário. O encontro, no auditório do Tribunal Pleno, deu continuidade ao projeto de integração entre
o Judiciário e a Polícia Civil, já que ao
final do curso o grupo atuará em diversas comarcas do Estado.
Torres Marques enalteceu o papel
fundamental da corporação para a
proteção dos indivíduos. “A polícia
civil atua com excelência em ações
cada vez mais estruturadas e especializadas para adequar-se às exigências dos novos tempos”, afirmou o
presidente.
O vice-corregedor de Justiça, des. Salim Schead dos Santos, cumprimentou os recém-empossados e forneceu
o panorama da atuação do Judiciário,
enquanto o supervisor do Grupo de
Monitoramento e Fiscalização - GMF,

des. Roberto Lucas Pacheco consignou a proximidade do trabalho futuro com a implementação das audiências de custódia, instituídas em 14
comarcas.
O coordenador do Núcleo de Comunicação Institucional, des. João
Henrique Blasi, felicitou os visitantes
e destacou a vocação para atuar na
polícia judiciária, após concurso cada
vez mais disputado e difícil.
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São Miguel do Oeste

Balneário piçarras

Giro pelas
comarcas
Colaboradores da comarca de São Miguel
do Oeste participaram, na última semana, de palestra sobre relações interpessoais ministrada pela psicóloga Luciane
Marin, especialista na matéria. O objetivo
foi buscar melhoria na qualidade de vida
e no clima organizacional da instituição.

A comarca de Balneário Piçarras promoveu reunião com a rede de atenção à infância e juventude do município de Penha
para unificar e racionalizar os procedimentos básicos de atuação, com análise
do sistema de garantias e das dificuldades dos programas que atendem à área.

Fraiburgo

criciúma

A comarca de Fraiburgo, em busca de integração com a comunidade, cedeu espaço na área externa para aulas ao ar livre a
alunos do Centro Educacional Fraiburgo.
A instituição é vizinha da sede da comarca e a atividade aproxima indiretamente
os estudantes do universo forense.

Santa cecília

A comarca de Santa Cecilia promoveu
neste mês a doação de 94 bens ao Hospital e Maternidade de Santa Cecília. Entre
os itens doados estão mesas, cadeiras,
bebedouros, enceradeiras, persianas e
outros mobiliários usados. Todos os bens
foram transferidos sem ônus ao hospital.

Seis servidores da comarca de Criciúma
partiparão de oficinas de arteterapia. A
iniciativa da TJA Fernanda Mascarello integra seu estágio em pós-graduação no
Censupeg-Criciúma. A ideia é divulgar e
utilizar a atividade em ações de mediação, situações de conflito e ações com
assistentes sociais e psicólogos.
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