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Aos 25 de abril de dois mil e quatorze, às 14 horas, nas dependências da sede 

administrativa da AMC, sob a condução do Presidente Sérgio Luiz Junkes, e com a 

presença do vice presidente Antônio Carlos Bottan e dos Diretores Elisabete Gomes de 

Mattos, Simone Boing Zabot, Antônio Augusto Baggio e Ubaldo, Paulo Tzelikis, Nei 

Dante Galante, Rafael Bottan, Rafael Fleck Arnt, Caroline Bundchen Teixeira, Camila 

Coelho, Naiara Brancher, Uziel Nunes de Oliveira, foi iniciada a reunião da Diretoria 

Completa. O Presidente saudou os presentes, iniciando a discussão sobre os temas 

previamente pautados: 1) Andamento dos pleitos da AMC perante o TJSC e 

proposição de novos pleitos (diárias e voz no Pleno): o presidente da AMC expôs o 

andamento dos pleitos da AMC perante a administração do TJSC em especial da 

conversação da licença prêmio em pecúnia, redução da diferença de entrância em 5% e 

do “vale-peru” 2013.  Colocado em discussão a formalização de novos pleitos decidiu-se 

pela conveniência e oportunidade de fazê-lo em relação: a) ao fortalecimento da 

estrutura de funcionamento da Coordenadoria dos Magistrados; b) à alteração da 

resolução que trata das folgas de plantão; c) à reformulação da resolução das 

comunicações de afastamento a fim de que se volte à sistemática anterior; d) à 

promoção da adequação do valor das diárias, verificando a melhor forma de reajuste e 

fixação do seu valor – proporcional ao subsídio ou com valores unificados de primeiro e 

segundo grau, considerando o valor recebido como verba indenizatória; e) obtenção de 

voz por parte do Presidente da AMC nas sessões do Tribunal Pleno, sendo que o 

magistrado Uziel auxiliará neste sentido com subsídios que constam em sua monografia 

de pós-graduação. 2) Repasses às coordenadorias - ampliação e exame de questão 

pontual envolvendo ultrapassagem da cota: inicialmente, pelo Presidente foi exposto 

a situação de valores devidos pela 3ª Coordenadoria, sendo deferido, por unanimidade, 

após argumentação do colega Uziel, que os valores pendentes serão abatidos ao longo 

do ano de 2014. Foi acolhida também a sugestão do colega Uziel, de encaminhamento 



 

ao Conselho Deliberativo de solicitação para estudo visando à reformulação do sistema 

de definição dos valores de cada coordenadoria, bem como a forma de repasse deste.  

3) Melhorias e construção do pórtico da sede balneária objetivando estabelecer 

efetivo controle de acesso: aprovou-se a construção de um pórtico na sede balneária, 

incumbindo e autorizando-se a presidência juntamente com a comissão composta pelos 

dos magistrados Rafael Fleck Arnt, Cíntia Ranzi Arnt, Simone Boing Zabot e Paulo 

Tzelikis, a definição do respectivo projeto, bem como sua execução, observado o limite 

orçamentário definido em assembléia anterior. 4) Estudos e ações envolvendo 

situação previdenciária dos magistrados: aprovada a realização de estudos, 

seminário e da elaboração de cartilha neste sentido, bem como a constituição de uma 

respectiva comissão a ser livremente designada pelo Presidente da AMC; 5) Congresso 

estadual dos magistrados: aprovada a sua realização nos dias 31 de outubro e 01 de 

novembro, no Hotel Majestic, em Florianópolis, tendo como temática “Efetividade da 

Justiça: um compromisso da Magistratura em favor da Sociedade, bem como a 

constituição pelo Presidente da AMC de uma comissão organizadora; 6) Direito de voto 

das pensionistas: autorizado que a diretora Beth promova campanha de 

esclarecimento acerca desta proposta junto aos associados a fim de ser discutida na 

próxima Assembléia Geral Ordinária da entidade; 7) Repique nas movimentações de 

carreira: deliberou-se solicitar ao colega Claudio Fontes à atualização de estudo 

anterior de sua autoria para posterior discussão. Nada mais, eu Naiara Brancher, 

Secretária Geral da AMC, o subscrevi.  

 

 
 


