
 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 5 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

Aos cinco (05) dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às 10h 

horas e trinta minutos, no auditório do Plaza Itapema Resort, foi aberta a 

Assembléia Geral Ordinária convocada para esta data. O Presidente Odson 

Cardoso Filho abriu os trabalhos enaltecendo a presença dos Associados cujos 

nomes constam em lista de presença anexa, e designou para redigir a presente 

ata, a Assessora da Presidência Gisele Prudêncio. O presidente passou a palavra 

ao Desembargador Torres Marques, presidente eleito do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, o qual apresentou seu plano de gestão durante seu mandato. 

Após, foi dada a palavra ao Des. Cesar Abreu, presidente eleito do TRE-SC. 

  

ASSUNTOS DA PAUTA 

 

1. Aprovação das Contas (balanço 2015) - Após a exposição do contexto 

financeiro e da estrutura da AMC/ESMESC pelo Coordenador Financeiro, 

Álvaro Felipe Ronsani, as contas relativas ao ano de 2015 foram aprovadas 

por unanimidade. A proposta orçamentária para 2016 foi aprovada. 

 
 

2. Exposição sobre os trabalhos desenvolvidos pela AMC/ESMESC em 2015 - o 

presidente da AMC destacou as seguintes atuações: 

 

2.1 Pleitos: o presidente expôs sobre os pleitos deduzidos em 2015 e 

sobre os que já estavam em andamento, destacando as 

dificuldades para a aprovação de alguns pedidos, inclusive sob a 

atual gestão do TJSC, com os impedimentos advindos da Resolução 

35-2015-TJ. Destacou, ainda, a necessidade de trabalhar para 



 

impedir a perda da jurisdição eleitoral para a Justiça Federal, 

considerando a PEC em andamento no Congresso Nacional com 

este intento. Comentou também sobre o auxílio-moradia dos 

magistrados casados entre si. O TJSC extinguiu o Mandado de 

Segurança da AMC por ilegitimidade de passiva do presidente do 

Tribunal. A Diretoria Jurídica da AMC pretende estudar novas 

possibilidades jurídicas a fim de reverter a situação. Dentre os 

principais pleitos comentados, reforçou sobre a atuação pela 

aprovação da redução da diferença entre entrâncias para 5%; as 

eleições diretas nos Tribunais; o ATS; a compensação do plantão; o 

pagamento da PAE; e o novo Sistema Previdenciário da 

Magistratura. 

 

2.2 Reestruturação interna da AMC: a criação da coordenadoria de 

atendimento; assistência social e psicologia; planejamento 

estratégico; revisão do valor repassado às coordenadorias; 

recuperação e reforma na Sede Balneária; melhorias na 

comunicação institucional da classe; e desfecho da ação da AMC 

contra a União Federal; efetivando-se as devoluções aos 

magistrados. 

 
2.3 ESMESC: com a palavra o Dr. Cláudio Figueiredo, Diretor da ESMESC, 

destacou os cursos promovidos pela escola, com significativo retorno 

financeiro, sendo o seu principal curso o de preparação para a 

magistratura. A Esmesc abriu extensões com êxito, formando hoje 

alunos em todo o Estado. A Residência Judicial tem 200 vagas com 

150 ocupadas, sendo atualmente o maior retorno da Esmesc. 



 

Apresentou o quadro das receitas arrecadas em 2015, resultando no 

total de R$ 1.989.091,04. Comentou sobre os eventos realizados. 

 
3. Pedido de Doação do imóvel de Braço do Norte - por maioria votou-se 

para que a assessoria jurídica emita parecer sobre o tema, postergando-se 

a votação definitiva para a próxima AGO, que será realizada março de 

2016.  

 
4. Pedido de Doação do imóvel de Turvo - por maioria votou-se para que a 

assessoria jurídica emita parecer sobre o tema, postergando-se a votação 

definitiva para a próxima AGO, que será realizada março de 2016. 

 
5. Reforma do Estatuto Social.  

 
5.1 Voto das pensionistas: a Sra. Elizabeth Gomes de Mattos, diretora das 

pensionistas, comentou sobre a situação das pensionistas e as 

dificuldades do departamento, informando que 5 (cinco) Estados já 

aderiram ao voto das pensionistas. Reforçou que o voto contribuirá 

sobremaneira para a representatividade das pensionistas na AMC. 

 
6. Magistratura. Projetos da ALESC e Congresso Nacional, inclusive Sistema de 

Previdência - a vice-presidente da AMC, Dra. Jussara Santos, esteve em 

Brasília na última semana e falou sobre o andamento dos projetos de leis 

em trâmite nas Casas Legislativas.  

 
7. Plano de Saúde - o presidente expôs a situação do plano atual e 

apresentou a proposta da Qualicorp, empresa que vende o sistema de 

saúde Bradesco, já acolhido pela AMB. Apresentou um comparativo com 

o plano da Unimed, concluindo que, no momento, em que pese algumas 



 

dificuldades, o plano já adotado pela AMC mostra-se como mais 

vantajoso ao associado. 

 
8. Poder Judiciário de Santa Catarina. Perspectiva: o presidente transferiu o 

tema para a próxima AGO, em março de 2016, após a posse dos novos 

dirigentes do TJSC e TER-SC. 

 
9. Coomarca. Novos produtos e serviços: o Dr. Juliano Serpa comentou sobre 

o desempenho e atuação da Coomarca. 

 
10.  Assuntos Gerais: 

 

2.1 – Dr. Fabrício Gast comentou sobre a possibilidade de edificação de 

imóvel no terreno da AMC em Itá; 

2.2 – O presidente da AMC comentou sobre a ação de saúde a ser 

promovida nesta tarde aos associados, incluindo dicas de ergonomia.  

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a AGO. Eu, Gisele 

Prudêncio, digitei e subscrevi. 

 

 

Odson Cardoso Filho 

 Presidente da AMC 
 
 
 

Naiara Brancher 
1ª Secretária 


