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REGIMENTO INTERNO DAS COORDENADORIAS DA 
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS CATARINENSES 
 
CAPÍTULO I 
 
Dos fins, composição e organização. 
 
Art. 1º - As Coordenadorias da Associação dos Magistrados Catarinenses 
(AMC) têm por finalidade promover o debate, intensificar a discussão e 
construir entendimentos sobre temas de interesse institucionais, 
especialmente os referentes à Justiça Estadual, tendo como baliza os estatutos 
da entidade. 
 
Art. 2º - As Coordenadorias da Associação dos Magistrados Catarinenses 
(AMC) serão compostas pelos magistrados das comarcas das regiões que as 
integram. 
 
Art. 3º - Caberá ao magistrado que vier a atuar em comarca integrante da 
nova coordenadoria, comunicar sua lotação ao coordenador. 
 
Art. 4º - A presidência da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), por 
proposta de magistrados, objetivando melhor atendimento de seus interesses, 
poderá criar novas Coordenadorias. 
 
Parágrafo primeiro - O Coordenador e o Secretário Geral das Coordenadorias 
serão eleitos, anualmente, pelos membros que as integram. 
 
Parágrafo segundo - A sede da Coordenadoria será a mesma da comarca onde 
o seu presidente exerce jurisdição. 
 
Parágrafo terceiro - O desmembramento de comarca para composição de nova 
Coordenadoria resultará do consenso dos magistrados que a integram, 
mediante consulta prévia e aprovação da AMC. 
 
CAPÍTULO II 
 
Das atribuições do Coordenador. 
 
Art. 5º - São atribuições do Coordenador: 
I - elaborar a pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias: 
II – convocar os membros da Coordenadoria para as reuniões ordinárias e 
extraordinárias, com designação das datas; 
III - abrir e encerrar os trabalhos, mantendo a ordem no seu 
desenvolvimento, 
observando este regimento; 
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IV - conceder a palavra aos membros da Coordenadoria durante suas 
reuniões; 
V - interromper o orador, quando terminado o tempo previsto no art. 9º., 
desviar-se 
do assunto ou infringir disposições estatutárias ou regimentais; 
VI - suspender momentaneamente ou definitivamente a sessão, por 
deliberação da Coordenadoria, ou para manter a ordem; 
VII - encaminhar as votações, apurando-as com o auxílio do secretário da 
sessão e anunciando o resultado; 
VIII - encaminhar as deliberações da Coordenadoria à AMC que envolvam 
interesse da entidade; 
IX - encaminhar a todos os membros da Coordenadoria cópia das atas 
lavradas em sessão. 
 
Art. 6º - Ocorrendo vacância ou impedimento temporário do Coordenador, 
será ele substituído, interinamente, pelo Secretário. 
 
Parágrafo único – Se esse fato perdurar até a metade do mandato, será 
convocada reunião extraordinária para que se proceda nova eleição. 
 
CAPÍTULO III 
Reuniões Ordinárias. 
 
Art. 7º - As reuniões serão presididas pelo Coordenador ou seu substituto, na 
forma dos artigos antecedentes. 
 
Art. 8º - O encaminhamento de questões à pauta das reuniões deverá 
observar antecedência mínima de dois dias da data da sua realização. 
Parágrafo primeiro - O Coordenador poderá deixar de incluir a proposta em 
pauta, caso seja necessária a realização de alguma diligência para sua 
deliberação. 
 
Parágrafo segundo - Caso requeira o proponente ou a proposta o exija, poderá 
o Coordenador designar membro, a quem previamente encaminhará a 
questão, a fim de possibilitar sua deliberação na sessão pautada. 
 
Art. 9º - A pauta observará: 
I – verificação do quorum e abertura da reunião; 
II – leitura e aprovação da ata da sessão anterior; 
III – leitura de ofícios e comunicações; 
IV - apresentação de propostas, representações, moções ou manifestações de 
interesse de seus integrantes. 
 
Art. 10 - A palavra será concedida ao membro da Coordenadoria ou ao 
convidado, por ordem de inscrição, pelo tempo de 3 (três) minutos, 
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prorrogáveis por mais 1 (um), a critério da presidência dos trabalhos, para 
sustentação da proposta. 
Parágrafo primeiro - Apresentada a proposta, a presidência dará o tempo de 
15 (quinze) minutos para debates, podendo, cada orador, dispor de 3 (três) 
minutos, prorrogáveis por mais 1 (um), a critério da mesa. 
 
Parágrafo segundo - Serão permitidos apartes, que não poderão exceder a 1 
(um) minuto, e desde que concedidos pelo orador, suspendendo-se, nessa 
hipótese, a contagem do tempo do debatedor. 
 
Parágrafo terceiro - A presidência dos trabalhos, na ordem de inscrição, 
observará a alternância, sempre que possível, entre oradores favoráveis e 
contrários à proposta em debate. 
 
Parágrafo quarto - Havendo necessidade, a mesa poderá prorrogar por mais 
10 (dez) minutos o tempo de debate de que trata o parágrafo primeiro. 
Parágrafo quinto - Após manifestação de 3 (três) oradores a favor e contra a 
proposta, poderá qualquer membro da Coordenadoria, independentemente de 
escoado o prazo de 15 (quinze) minutos, requerer à presidência dos trabalhos 
a conclusão dos debates. 
 
Art. 11 – Encerrado o debate da proposta, a presidência submeterá a mesma 
à votação. 
 
Parágrafo único - As decisões da Coordenadoria serão tomadas por maioria 
simples dos membros presentes. 
 
Art. 12 – As atas serão assinadas pelo presidente da sessão e pelo secretário, 
remetidas a todos os membros da Coordenadoria. 
 
CAPÍTULO IV 
 
Disposições Finais 
 
Art. 13 - No impedimento do Coordenador, poderá ser delegado a um dos 
integrantes da Coordenadoria, o encargo de representação nas reuniões geral 
de Coordenadorias ou, exclusivamente, perante a presidência da Associação 
dos Magistrados Catarinenses (AMC). 
 
Art. 14 – A Diretoria da AMC estabelecerá, anualmente, os valores mensais de 
repasse para as Coordenadorias. 
 
Art. 15 - A eleição dos membros das Coordenadorias ocorrerá na primeira 
quinzena do mês de março de cada ano, em escrutínio direto e secreto, 
vedado o voto por procuração. 
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Parágrafo único – Será permitida a reeleição dos membros da Coordenadoria 
apenas por mais um mandato. 
 
Art. 16 – A alteração deste regimento poderá ocorrer através de proposta à 
Presidência da AMC, por qualquer magistrado, que deliberará como de direito. 
 
Art. 17 - O presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação 
pela Diretoria da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) e 
homologação pelo seu Presidente. 
 
Florianópolis, 26 de Julho de 2004. 
 
 
 

Ricardo Roesler 
Presidente da AMC 

 
 


