
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2019 

8ª COORDENADORIA REGIONAL DA AMC  

Aos 29 do mês de junho de 2019, às 11 horas, na Comarca de São Bento do Sul, reuniu-

se a 8ª Coordenadoria Regional da AMC com a presença do Coordenador 

Regional, João Carlos Franco, que presidiu e secretariou a reunião, bem como dos 

associados Liliane Midori Yshiba Michels, Rubens Ribeiro da Silva Neto, Pedro Rios 

Carneiro, Rafael Espíndola Berndt, Marilene Granemann de Mello, Giovana Maria 

Caron Bósio Machado e Fernando Curi. A reunião também contou com as presenças 

das colegas Fernanda Pereira Nunes e Dominque Gurtinski Borba Fernandes. Os 

demais associados justificaram a impossibilidade de participação. 

Inicialmente consignou-se o agradecimento pelos esforços pessoais de cada um e dos 

respectivos familiares para comparecerem à reunião, especialmente considerando as 

longas distâncias a serem percorridas devido à extensão da 8ª coordenadoria. Todos os 

presentes concordaram que o momento requer a união da magistratura, enfatizando 

que é por meio dessas reuniões nas coordenadorias regionais que se amplia a 

participação democrática de todos os associados, seja para contribuir com os rumos da 

associação, seja para fortalecer a luta pela valorização da classe e seus pleitos, seja 

para, sobretudo, o fortalecimento dos vínculos de amizade. Com isso também houve o 

compromisso de maior adesão nas próximas reuniões, em especial aquelas que serão 

feitas por meio de videoconferência. 

Em seguida, de acordo com a pauta sugerida pela AMC, foram repassadas informações 

sobre: o andamento da reforma da previdência; a previdência complementar com a 

prorrogação do prazo para migração para o SCPrev; a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

as medidas anticorrupção e a lei de abuso de autoridade; como também reforçado o 

convite para participar do Congresso Estadual e Congresso Cejur no mês de setembro 

na capital. 

Após as discussões, deliberou-se: 1) Externar a preocupação com a prorrogação do 
prazo para migração para o SCPrev, o que pode estar representando enorme perda 
para quem ainda não migrou, sem garantias de aprovação do BEP e se ele terá 
eventual caráter retroativo. Propôs-se reiterar o pedido à AMC para que forneça 
mais informações a esse respeito e para que providencie estudo dos impactos 
financeiros para os associados, inclusive sobre as análises já feitas por amostragem 
das situações de alguns colegas em distintas situações; bem como para que 
permaneça buscando apoio para a aprovação do BEP e sua retroação; 2) Sugerir à 
AMC, que junto à AMB, permaneçam com os esforços para manter a valorização da 
classe e suas prerrogativas, alvo de investidas por diversos seguimentos que buscam 
regular excessivamente a vida pessoal do magistrado a exemplo da nova proposta do 
CNJ que visa regulamentar o uso de redes sociais, apoiando desde já a adoção de 
medidas judiciais pertinentes se forem necessárias. 

Sem mais, encerrada a reunião, seguiu com o tradicional almoço de confraternização, 

com a especial homenagem e o agradecimento ao colega Rubens Ribeiro da Silva Neto, 

que organizou uma agradável recepção a todos. E, para constar, eu, João Carlos 

Franco, Coordenador, lavrei a presente ata. 


