
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DE 2019 DA 9ª COORDENADORIA DA 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS CATARINENSES – AMC 

  

  

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 19:30 horas, 

reuniram-se os associados Rafael Rabaldo Bottan (Coordenador), Otávio José 

Minatto (Secretário), Bianca Fernandes Figueiredo, Ana Cristina Borba 

Alves, Fabiane Alice M. H. Gerent, João Batista Vieira Sell, Maria de Lourdes Simas 

Porto,  Marlon Negri, Sônia Eunice Odwazny e Viviana Gazaniga Maia. Foram 

repassadas informações de interesse da Magistratura, sendo discutidos temas 

como a concentração das Turmas Recursais na Capital do Estado e alteração na 

forma de provimento de seus cargos; o projeto que prevê a criação de entrância 

única na Magistratura Catarinense e/ou a regionalização de Unidades 

Jurisdicionais; a sistemática de reajuste do plano de saúde da Unimed em que a 

AMC figura como Estipulante; e a possibilidade de discussão de hipóteses para que 

o valor da mensalidade da AMC possa não sofrer reajustes de maior monta. 

Deliberou-se o seguinte: 1 - Sobre a concentração das Turmas de Recurso na 

Capital e a previsão de que seus membros tenham competência exclusiva para 

tanto, realidade cuja concretização parece próxima, destacou-se a necessidade de 

análise periódica acerca da eventual necessidade de ampliação do número de 

Turmas e cargos; 2 - Acerca do projeto que prevê a criação de entrância única na 

Magistratura Catarinense, de modo que a carreira teria apenas três degraus (cargos 

de Juiz Substituto, Juiz de Direito e Desembargador), houve manifestações diversas 

entre os associados e se entendeu que melhores esclarecimentos devem ser 

obtidos pela AMC e repassados para que se possa melhor debater o tema no 

âmbito das Coordenadorias Regionais. Registrou-se pronunciamento no sentido 

que se que mantenha o escalonamento, mas em apenas dois níveis para os Juízes 

de Direito, extinguindo-se a entrância inicial. Também se destacou, por maioria, 

que, adotada a sistemática da entrância única, somente haveria abertura de 

concurso de promoção de Juiz Substituto a Juiz de Direito depois de esgotadas as 

possibilidades de remoção por parte dos Juízes de Direito. Desse modo, apenas 

quando não mais houvesse interessados em se remover para determinada vaga é 

que esta seria aberta para promoção. Entretanto, como acima mencionado, 

deliberou-se que melhores e mais seguros esclarecimentos sejam postulados e 

posteriormente encaminhados pela AMC às Coordenadorias Regionais, a fim de 

que a discussão possa ser mais profícua; 3 - Quanto aos reajustes do plano de 

saúde da Unimed vinculado à AMC, registrou-se que deve ser aberta negociação 

com a primeira, com o intuito de que o índice de sinistralidade não seja utilizado 

como critério para os reajustes anuais dos valores do plano, de modo que estes 

levem em consideração apenas o índice inflacionário previsto no contrato, ao passo 

que o valor correspondente ao índice de sinistralidade seja pago ao longo do ano 

seguinte, devidamente rateado entre os associados aderentes ao plano, mas, 

repita-se, sem implicação no reajuste anual do valor do plano; 4 - No que se refere 

às alternativas para que o valor da mensalidade da AMC não tenha reajustes de 

maior vulto, sugeriu-se a supressão de alguns dos eventos custeados pela 



Associação (Dia das Mães foi citado), redução de custos de outros que poderiam 

ser mantidos, além do aumento no valor das diárias cobradas para o uso das 

unidades da sede balneária na temporada de verão (de forma que os associados 

que mais se utilizam daqueles serviços absorvam maior parcela dos gastos 

correspondentes); também se realçou a necessidade de maior conscientização dos 

usuários da sede balneária, haja vista que determinadas condutas (deixar os 

aparelhos de ar condicionado ligados por longos períodos sem que não haja 

ninguém nas unidades locadas; jogar papéis, absorventes, fraldas etc nas privadas, 

entre outras) acabam por também gerar custos desnecessários que são arcados por 

todos os associados (energia elétrica e despesas com desentupimento de 

canalização de esgoto, nos exemplos citados). Por fim, realizou-se o tradicional 

jantar entre os presentes. Eu, Rafael Rabaldo Bottan, Coordenador, lavrei a 

presente ata. 
 


