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 MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO

Santa Catarina
Poder Judiciário de

Tribunal de Justiça

Órgão Especial
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS Nº 5/2021
ÓRGÃO ESPECIAL
Processo Administrativo Disciplinar n. 0010372-08.2019.8.24.0710
Relator: Salim Schead dos Santos
Requerido: R.L.
Advogada: Silvia Domingues Santos (OAB/SC n. 10.990)
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA 
MAGISTRADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 135/2011. PORTARIA 
CONTENDO 25 FATOS QUE CARACTERIZAM A IMPUTAÇÃO 
DE ACESSO INDEVIDO A FLUXOS DE TRABALHO DE 
OUTRAS UNIDADES JUDICIÁRIAS, SEJA PROLAÇÃO DE ATOS 
JUDICIAIS EM PROCESSOS SELETIVOS E/OU EM PROCESSOS 
PARA OS QUAIS NÃO ESTAVA INVESTIDO DE COMPETÊNCIA, 
OU AINDA PELO EXERCÍCIO DA JUDICATURA VOLTADO A 
BENEFICIAR OU A PREJUDICAR PARTES E/OU EM CAUSAS 
NAS QUAIS SABIA ESTAR IMPEDIDO. EXTENSO CONJUNTO 
PROBATÓRIO PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO, DENOTANDO, 
EM PARTE, AUSÊNCIA DE CERTEZA SUFICIENTE PARA A 
FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CONDENAÇÃO E, EM OUTRA 
PARTE, CERTEZA DO NÃO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES 
DISCIPLINARES. IMPROCEDÊNCIA DA PORTARIA. 
ARQUIVAMENTO DO FEITO.
Decisão: o Órgão Especial decidiu, por unanimidade, nos termos do 
voto do Relator, julgar improcedente a Portaria GP n. 1.756, de 19 
de julho de 2019, e determinar o arquivamento do feito.

Presidência
Ato
ATO GP N. 525 DE 5 DE MAIO DE 2021.
O Desembargador Ricardo Roesler, Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que 
lhe confere o art. 83, V, da Constituição Estadual, resolve, na forma 
do disposto no art. 50 da Lei Complementar estadual n. 367, de 7 de 
dezembro de 2006, PROMOVER POR ANTIGUIDADE o magistrado 
Evandro Volmar Rizzo, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca 
de Araranguá, de entrância final, para o cargo de Juiz de Direito da 
1ª Vara Criminal da comarca de Criciúma, de entrância especial, que 
vagou em decorrência da aposentadoria do Juiz de Direito Alexandre 
Dittrich Bühr.
Desembargador Ricardo Roesler
Presidente

Diretoria-Geral Administrativa
Edital
EDITAL DE REMOÇÃO Nº 146/2021
O Chefe da Divisão de Gestão de Cargos do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina, tendo em vista a remoção de Viviane da Silva 
para a Comarca de São José - e de acordo com o artigo 7º da Lei 
Complementar n. 658/2015, de 05/11/2015, faz saber aos ocupantes 
de cargo de ANALISTA ADMINISTRATIVO que, por 5 (cinco) dias 
úteis, a partir da publicação do presente edital no Diário da Justiça 
eletrônico estarão abertas as inscrições à remoção para provimento 
de 1 vaga da COMARCA DE QUILOMBO.
Ressalvado o interesse do serviço judiciário, nos termos do art. 2º 
desta Lei Complementar, terá preferência no concurso de remoção 
o servidor, nesta ordem:
I com padrão de vencimento mais elevado;
II com maior tempo de serviço no cargo;
III com maior tempo de serviço no Poder Judiciário do Estado de 
Santa Catarina;
IV com maior tempo de serviço público no Estado de Santa Catarina;
V com maior tempo de serviço; e
VI o de idade mais elevada.
É vedada a inscrição de servidor:
I integrante de categoria funcional diversa daquela definida no edital;
II que esteja em estágio probatório;
III que nos últimos 3 (três) anos, contatos a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sofrido pena disciplinar;
IV que nos últimos 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sido removido;
V afastado da função por licença para tratar de assuntos particulares; e
VI a disposição de órgão público diverso do Poder Judiciário do 
Estado de Santa Catarina.
As inscrições e desistências deverão ser efetuadas somente através 
do site do Tribunal de Justiça.
Florianópolis, 6 de Maio de 2021.
Marcelo Parisi Freitas
Chefe da Divisão de Gestão de Cargos

EDITAL DE REMOÇÃO Nº 147/2021
O Chefe da Divisão de Gestão de Cargos do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina, tendo em vista a remoção de Dino D`Orfani 
para a Comarca de São José - e de acordo com o artigo 7º da Lei 
Complementar n. 658/2015, de 05/11/2015, faz saber aos ocupantes 
de cargo de ANALISTA JURIDICO que, por 5 (cinco) dias úteis, a 
partir da publicação do presente edital no Diário da Justiça eletrônico 
estarão abertas as inscrições à remoção para provimento de 1 vaga 
da COMARCA DE CAPINZAL.
Ressalvado o interesse do serviço judiciário, nos termos do art. 2º 
desta Lei Complementar, terá preferência no concurso de remoção 
o servidor, nesta ordem:
I com padrão de vencimento mais elevado;
II com maior tempo de serviço no cargo;
III com maior tempo de serviço no Poder Judiciário do Estado de 
Santa Catarina;
IV com maior tempo de serviço público no Estado de Santa Catarina;
V com maior tempo de serviço; e
VI o de idade mais elevada.
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É vedada a inscrição de servidor:
I integrante de categoria funcional diversa daquela definida no edital;
II que esteja em estágio probatório;
III que nos últimos 3 (três) anos, contatos a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sofrido pena disciplinar;
IV que nos últimos 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sido removido;
V afastado da função por licença para tratar de assuntos particulares; e
VI a disposição de órgão público diverso do Poder Judiciário do 
Estado de Santa Catarina.
As inscrições e desistências deverão ser efetuadas somente através 
do site do Tribunal de Justiça.
Florianópolis, 6 de Maio de 2021.
Marcelo Parisi Freitas
Chefe da Divisão de Gestão de Cargos

EDITAL DE REMOÇÃO Nº 148/2021
O Chefe da Divisão de Gestão de Cargos do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina, tendo em vista a aposentadoria de José Roberto 
de Oliveira - e de acordo com o artigo 7º da Lei Complementar n. 
658/2015, de 05/11/2015, faz saber aos ocupantes de cargo de TEC. 
JUD. AUXILIAR que, por 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação 
do presente edital no Diário da Justiça eletrônico estarão abertas as 
inscrições à remoção para provimento de 1 vaga da COMARCA DA 
CAPITAL - FORO CENTRAL.
Ressalvado o interesse do serviço judiciário, nos termos do art. 2º 
desta Lei Complementar, terá preferência no concurso de remoção 
o servidor, nesta ordem:
I com padrão de vencimento mais elevado;
II com maior tempo de serviço no cargo;
III com maior tempo de serviço no Poder Judiciário do Estado de 
Santa Catarina;
IV com maior tempo de serviço público no Estado de Santa Catarina;
V com maior tempo de serviço; e
VI o de idade mais elevada.
É vedada a inscrição de servidor:
I integrante de categoria funcional diversa daquela definida no edital;
II que esteja em estágio probatório;
III que nos últimos 3 (três) anos, contatos a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sofrido pena disciplinar;
IV que nos últimos 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sido removido;
V afastado da função por licença para tratar de assuntos particulares; e
VI a disposição de órgão público diverso do Poder Judiciário do 
Estado de Santa Catarina.
As inscrições e desistências deverão ser efetuadas somente através 
do site do Tribunal de Justiça.
Florianópolis, 6 de Maio de 2021.
Marcelo Parisi Freitas
Chefe da Divisão de Gestão de Cargos

EDITAL DE REMOÇÃO Nº 150/2021
O Chefe da Divisão de Gestão de Cargos do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina, tendo em vista a remoção de Samira Macedo Aceti 
para a Comarca de Itajaí e a remoção de Regina Eder para a Comarca 
de Itapema - e de acordo com o artigo 7º da Lei Complementar n. 
658/2015, de 05/11/2015, faz saber aos ocupantes de cargo de TEC. 
JUD. AUXILIAR que, por 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação 
do presente edital no Diário da Justiça eletrônico estarão abertas as 
inscrições à remoção para provimento de 2 vagas da COMARCA 
DE JOINVILLE.
Ressalvado o interesse do serviço judiciário, nos termos do art. 2º 
desta Lei Complementar, terá preferência no concurso de remoção 
o servidor, nesta ordem:
I com padrão de vencimento mais elevado;
II com maior tempo de serviço no cargo;

III com maior tempo de serviço no Poder Judiciário do Estado de 
Santa Catarina;
IV com maior tempo de serviço público no Estado de Santa Catarina;
V com maior tempo de serviço; e
VI o de idade mais elevada.
É vedada a inscrição de servidor:
I integrante de categoria funcional diversa daquela definida no edital;
II que esteja em estágio probatório;
III que nos últimos 3 (três) anos, contatos a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sofrido pena disciplinar;
IV que nos últimos 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sido removido;
V afastado da função por licença para tratar de assuntos particulares; e
VI a disposição de órgão público diverso do Poder Judiciário do 
Estado de Santa Catarina.
As inscrições e desistências deverão ser efetuadas somente através 
do site do Tribunal de Justiça.
Florianópolis, 6 de Maio de 2021.
Marcelo Parisi Freitas
Chefe da Divisão de Gestão de Cargos

EDITAL DE REMOÇÃO Nº 151/2021
O Chefe da Divisão de Gestão de Cargos do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina, tendo em vista a remoção de Gustavo Machado 
Rafaeli da Cruz para a Comarca de Itajaí - e de acordo com o artigo 
7º da Lei Complementar n. 658/2015, de 05/11/2015, faz saber aos 
ocupantes de cargo de TEC. JUD. AUXILIAR que, por 5 (cinco) dias 
úteis, a partir da publicação do presente edital no Diário da Justiça 
eletrônico estarão abertas as inscrições à remoção para provimento 
de 1 vaga da COMARCA DE LAGES.
Ressalvado o interesse do serviço judiciário, nos termos do art. 2º 
desta Lei Complementar, terá preferência no concurso de remoção 
o servidor, nesta ordem:
I com padrão de vencimento mais elevado;
II com maior tempo de serviço no cargo;
III com maior tempo de serviço no Poder Judiciário do Estado de 
Santa Catarina;
IV com maior tempo de serviço público no Estado de Santa Catarina;
V com maior tempo de serviço; e
VI o de idade mais elevada.
É vedada a inscrição de servidor:
I integrante de categoria funcional diversa daquela definida no edital;
II que esteja em estágio probatório;
III que nos últimos 3 (três) anos, contatos a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sofrido pena disciplinar;
IV que nos últimos 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sido removido;
V afastado da função por licença para tratar de assuntos particulares; e
VI a disposição de órgão público diverso do Poder Judiciário do 
Estado de Santa Catarina.
As inscrições e desistências deverão ser efetuadas somente através 
do site do Tribunal de Justiça.
Florianópolis, 6 de Maio de 2021.
Marcelo Parisi Freitas
Chefe da Divisão de Gestão de Cargos

EDITAL DE REMOÇÃO Nº 152/2021
O Chefe da Divisão de Gestão de Cargos do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina, tendo em vista a aposentadoria de Maria Aparecida 
Queiroz e a aposentadoria de Nadir de Sousa - e de acordo com o 
artigo 7º da Lei Complementar n. 658/2015, de 05/11/2015, faz 
saber aos ocupantes de cargo de TEC. JUD. AUXILIAR que, por 5 
(cinco) dias úteis, a partir da publicação do presente edital no Diário 
da Justiça eletrônico estarão abertas as inscrições à remoção para 
provimento de 2 vagas da COMARCA DE RIO DO SUL.
Ressalvado o interesse do serviço judiciário, nos termos do art. 2º 
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desta Lei Complementar, terá preferência no concurso de remoção 
o servidor, nesta ordem:
I com padrão de vencimento mais elevado;
II com maior tempo de serviço no cargo;
III com maior tempo de serviço no Poder Judiciário do Estado de 
Santa Catarina;
IV com maior tempo de serviço público no Estado de Santa Catarina;
V com maior tempo de serviço; e
VI o de idade mais elevada.
É vedada a inscrição de servidor:
I integrante de categoria funcional diversa daquela definida no edital;
II que esteja em estágio probatório;
III que nos últimos 3 (três) anos, contatos a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sofrido pena disciplinar;
IV que nos últimos 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sido removido;
V afastado da função por licença para tratar de assuntos particulares; e
VI a disposição de órgão público diverso do Poder Judiciário do 
Estado de Santa Catarina.
As inscrições e desistências deverão ser efetuadas somente através 
do site do Tribunal de Justiça.
Florianópolis, 6 de Maio de 2021.
Marcelo Parisi Freitas
Chefe da Divisão de Gestão de Cargos

EDITAL DE REMOÇÃO Nº 153/2021
O Chefe da Divisão de Gestão de Cargos do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina, tendo em vista a remoção de Marcos Flávio Alves da 
Silva para a Comarca de Criciúma - e de acordo com o artigo 7º da Lei 
Complementar n. 658/2015, de 05/11/2015, faz saber aos ocupantes 
de cargo de OFICIAL DE JUSTICA E AVALIADOR que, por 5 
(cinco) dias úteis, a partir da publicação do presente edital no Diário 
da Justiça eletrônico estarão abertas as inscrições à remoção para 
provimento de 1 vaga da COMARCA DE SANTA ROSA DO SUL.
Ressalvado o interesse do serviço judiciário, nos termos do art. 2º 
desta Lei Complementar, terá preferência no concurso de remoção 
o servidor, nesta ordem:
I com padrão de vencimento mais elevado;
II com maior tempo de serviço no cargo;
III com maior tempo de serviço no Poder Judiciário do Estado de 
Santa Catarina;
IV com maior tempo de serviço público no Estado de Santa Catarina;
V com maior tempo de serviço; e
VI o de idade mais elevada.
É vedada a inscrição de servidor:
I integrante de categoria funcional diversa daquela definida no edital;
II que esteja em estágio probatório;
III que nos últimos 3 (três) anos, contatos a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sofrido pena disciplinar;
IV que nos últimos 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sido removido;
V afastado da função por licença para tratar de assuntos particulares; e
VI a disposição de órgão público diverso do Poder Judiciário do 
Estado de Santa Catarina.
As inscrições e desistências deverão ser efetuadas somente através 
do site do Tribunal de Justiça.
Florianópolis, 6 de Maio de 2021.
Marcelo Parisi Freitas
Chefe da Divisão de Gestão de Cargos

EDITAL DE REMOÇÃO Nº 154/2021
O Chefe da Divisão de Gestão de Cargos do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina, tendo em vista a aposentadoria de Noelite Brasil - e 
de acordo com o artigo 7º da Lei Complementar n. 658/2015, de 
05/11/2015, faz saber aos ocupantes de cargo de OFICIAL DE 
JUSTICA que, por 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação do 

presente edital no Diário da Justiça eletrônico estarão abertas as 
inscrições à remoção para provimento de 1 vaga da COMARCA DE 
SAO DOMINGOS.
Ressalvado o interesse do serviço judiciário, nos termos do art. 2º 
desta Lei Complementar, terá preferência no concurso de remoção 
o servidor, nesta ordem:
I com padrão de vencimento mais elevado;
II com maior tempo de serviço no cargo;
III com maior tempo de serviço no Poder Judiciário do Estado de 
Santa Catarina;
IV com maior tempo de serviço público no Estado de Santa Catarina;
V com maior tempo de serviço; e
VI o de idade mais elevada.
É vedada a inscrição de servidor:
I integrante de categoria funcional diversa daquela definida no edital;
II que esteja em estágio probatório;
III que nos últimos 3 (três) anos, contatos a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sofrido pena disciplinar;
IV que nos últimos 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sido removido;
V afastado da função por licença para tratar de assuntos particulares; e
VI a disposição de órgão público diverso do Poder Judiciário do 
Estado de Santa Catarina.
As inscrições e desistências deverão ser efetuadas somente através 
do site do Tribunal de Justiça.
Florianópolis, 6 de Maio de 2021.
Marcelo Parisi Freitas
Chefe da Divisão de Gestão de Cargos

EDITAL DE REMOÇÃO Nº 155/2021
O Chefe da Divisão de Gestão de Cargos do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina, tendo em vista a remoção de Magno André Ribeiro 
para a Comarca da Capital - Foro Central e a aposentadoria de Auri 
Eloir Muller - e de acordo com o artigo 7º da Lei Complementar n. 
658/2015, de 05/11/2015, faz saber aos ocupantes de cargo de TEC. 
JUD. AUXILIAR que, por 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação 
do presente edital no Diário da Justiça eletrônico estarão abertas as 
inscrições à remoção para provimento de 2 vagas da COMARCA 
DE CONCORDIA.
Ressalvado o interesse do serviço judiciário, nos termos do art. 2º 
desta Lei Complementar, terá preferência no concurso de remoção 
o servidor, nesta ordem:
I com padrão de vencimento mais elevado;
II com maior tempo de serviço no cargo;
III com maior tempo de serviço no Poder Judiciário do Estado de 
Santa Catarina;
IV com maior tempo de serviço público no Estado de Santa Catarina;
V com maior tempo de serviço; e
VI o de idade mais elevada.
É vedada a inscrição de servidor:
I integrante de categoria funcional diversa daquela definida no edital;
II que esteja em estágio probatório;
III que nos últimos 3 (três) anos, contatos a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sofrido pena disciplinar;
IV que nos últimos 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação 
do edital no Diário da Justiça Eletrônico, tenha sido removido;
V afastado da função por licença para tratar de assuntos particulares; e
VI a disposição de órgão público diverso do Poder Judiciário do 
Estado de Santa Catarina.
As inscrições e desistências deverão ser efetuadas somente através 
do site do Tribunal de Justiça.
Florianópolis, 6 de Maio de 2021.
Marcelo Parisi Freitas
Chefe da Divisão de Gestão de Cargos


