
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA COMPLETA E CONELHO DELIBERATIVO 
29.08.2014 

- Triênio 2012/2015 - 
 
Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às dezessete horas, nas 
dependências da sede administrativa da AMC, sob a condução do Presidente Sérgio 
Luiz Junkes, do Vice-Presidente Antonio Carlos Bottan e do Presidente do Conselho 
Deliberativo Odson Cardoso Filho com a presença dos diretores Alessandra M. S. 
Oliveira, Paulo E. H. Farah, Elizabeth Gomes de Mattos, Paulo Tzelikis, Ney Galante, 
Antônio Augusto Ubaldo, Renato Guilherme Gomes Cunha, Caroline B. Teixeira, 
Fernando Busarello, Rafael Fleck Arnt, Artur Jenichen Filho e Simone Boing Zabot, 
contando ainda a participação das magistradas Cristina Lunardi e Cintia Ranzi, foi 
iniciada a reunião da Diretoria Completa e Conselho Deliberativo. O Presidente saudou 
os presentes e passou aos assuntos da pauta. ASSUNTOS DA PAUTA: 

- Projeto AMC paridade ativos e inativos: A AMC contratou empresa de cálculo 

atuarial para avaliar impacto financeiro da adoção da paridade, com apoio do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, que indicou o Dr. André Hapcke e Des. Rodrigo Collaço para 

acompanharem os estudos. Pela previsão dos cálculos o pagamento deve ir até 2063, 

alcançando os magistrados que hoje estão na ativa. Estudo concluído e que confirma a 

possibilidade da paridade sob o aspecto financeiro. Próximo passo é que, até no máximo 

a próxima gestão da AMC, a paridade se torne uma realidade. Quem ingressou até a 

reforma da previdência, ocorrida em 2003, terá direito à paridade.  

- Andamento das ações da Comissão de Assuntos Previdenciários: O Dr. Paulo 

Farah relatou sobre a comissão da AMC para estudos previdenciários, destacando o 

auxílio de servidor do IPREV, Célio Peres, que irá às reuniões de coordenadorias 

proferir palestras sobre o sistema atual de previdência dos magistrados. A intenção é 

fazer uma cartilha explicativa sobre a matéria. 

- Plano de Cargos e Salários: O Presidente expôs sobre a elaboração do PCS pela 

equipe da AMC e sobre a importância de sua aprovação a fim de se coibir distorções 

salariais entre funções internas, o que atualmente vem ocorrendo na estrutura interna da 

associação. Destacou também o relatório de auditoria realizado dentro da AMC. A ideia 

é aprovar o texto e, posteriormente, buscar viabilidade orçamentária. O Dr. Paulo Farah 

ponderou sobre, primeiramente, a diretoria aguardar o parecer final da auditoria e 

também inserir no PCS o cargo de “Coordenador Pedagógico da ESMESC”. As 



 

colaboradoras da AMC, Cristiane Marques e Michelle Navarro Lins, responsáveis pela 

elaboração do PCS, esclareceram alguns pontos sobre o plano, destacando que a 

descrição do cargo não interfe no PCS e que o Coordenador Pedagógico já foi inserido 

no organograma. Ressaltou-se que sem o PCS a AMC fica sem diretriz para dar 

seguimento às suas atribuições. O Dr. Paulo Farah solicitou uma análise mais detalhada 

para só então obter-se a aprovação. A Dra. Alessandra Maira teve a palavra, 

argumentando que o PCS é genérico e não compromete a AMC em futuras admissões, 

podendo ser aprovado. O Dr. Odson, com a palavra, sugeriu que o PCS deva ser 

analisado na próxima reunião da diretoria, devendo ser encaminhado para todos 

integrantes do Conselho. A Dra. Caroline, por sua vez, solicitou que a próxima reunião 

seja dia 17/10, o que ficou aprovado por todos.  

- Projeto “Tudo a Ver”: O presidente da AMC falou sobre a elaboração da Cartilha 

elaborada pela equipe da AMC em parceria com o TRE-SC, que será distribuída aos 

magistrados de todo o estado, a fim de que realizem palestras nas escolas com o 

objetivo de esclarecer os jovens sobre a estrutura dos Poderes de Estado, a importância 

das eleições e do exercício do voto. O Presidente comentou ainda sobre a importância 

do exercício da cidadania e a sua conscientização nas escolas. A idéia é que os 

magistrados façam uma conversa informal sobre noções básicas de Estado e eleições, 

estabelecendo uma proximidade com os jovens. A impressão das cartilhas ficará por 

conta do TRE-SC. Além disso, o Presidente informou que a AMC pretende fazer um guia 

para os juízes de como implementar esse projeto nas escolas. Destacou que é um 

objetivo da AMC fortalecer a relação judiciário/sociedade, promover debates e aproximar 

juízes dos jurisdicionados, sendo este projeto uma pauta positiva da associação perante 

a sociedade. As palestras, de início, serão promovidas no Colégio Catarinense e 

Instituto Estadual da Educação. O projeto está sendo coordenado pelo Magistrado 

Fernando Faria.  

- Debate dos candidatos a governador na AMC em parceria ACAERT:  AMC irá 

promover um debate entre os candidatos ao cargo de Governando de SC, com apoio da 

ACAERT. Estarão presentes inúmeros jornalistas e veículos da imprensa local, 



 

previamente cadastrada. O Presidente da AMC lembrou também sobre a sua 

participação no programa “pergunte ao juiz” veiculado nas rádios de SC. 

- Pedido de reembolso - Assistência Jurídica ao associado: foi aprovado, por 

unanimidade, o reembolso pela assistência jurídica da AMC em favor do Dr. Laerte 

Roque, conforme solicitado, uma vez que preenche os requisitos do regulamento da 

Assistência Jurídica. 

- Pleito reiteração sobre efeito retroativo do aumento da bolsa dos novos juízes 

durante Academia Judicial: O Dr. Paulo Farah argumentou a importância do pleito, 

uma vez que magistrados de concursos anteriores, dos últimos 5 anos, fizeram a 

Academia Judicial e receberam apenas metade do valor de um subsídio. Foi aprovado 

por unanimidade para que seja protocolado no TJSC. 

- Pleito para criação do cargo de segundo assessor de gabinete: Ficou consignado 

que a AMC deve fazer dois pedidos distintos no pleito: a) criar mais 1 cargo 

comissionado de assessor jurídico e b) estabelecer equiparação salarial entre 2 cargos 

de assessor de gabinete. 

- Pleito aumento valor diárias: a diretoria aprovou por unanimidade. 

- Andamento da obra do pórtico da sede balneária e outras melhorias: O Dr. Rafael 

Fleck Arnt expôs sobre o andamento da obra do portal. 

- Convênio na área de Saúde com o TJSC para firmar parcerias e futuras Jornadas 

de Saúde pelo Estado: A AMC, após o mapeamento social da magistratura elaborado 

pela sua assistente social Cristiane Marques, solicitou o apoio do TJSC por meio de um 

Convênio para dar efetividade às Jornadas de Saúde que pretende realizar. Foi 

aprovado por unanimidade. 

- Andamento das ações da AMB - PEC do ATS, PEC da Isenção da Contribuição 

dos aposentados e PL do subsídio: O Presidente da AMC explanou sobre o 

andamento das PECS e do PL. Falou sobre a nova presidência do STF, com o Min. 

Ricardo Lewandowiski, que deverá ser bastante positiva para magistratura. Presidente 

comentou ainda sobre a suspensão do auxílio-moradia do estado do Rio Grande do 

Norte por meio de liminar no CNJ, ressaltando a sua preocupação com o tema cuja AMB 

deverá acompanhar de perto. 



 

- Renúncia do presidente do Conselho Deliberativo para concorrer ao pleito 

eleitoral da entidade e escolha do seu sucessor: O Dr. Odson Cardoso, com a 

palavra, comentou sobre o convite para ser candidato à presidência da AMC. Disse que, 

tendo em vista ser o presidente do atual Conselho Deliberativo da AMC, ele se vê no 

momento de renunciar ao cargo, em virtude das eleições, devendo o suplente assumir 

sua vaga. Agradeceu aos colegas pelo convívio e a confiança. Declara-se afastado do 

conselho deliberativo, impondo-se a escolha do novo. A Dra. Caroline sugeriu que 

deveria assumir no lugar do Dr. Odson o segundo associado mais votado nas ultimas 

eleições para o cargo de presidente do Conselho Deliberativo, no caso, o Dr. Roberge. 

O Dr. Sérgio, em contato por telefone com Dr. Roberge, cujo nome foi aprovado por 

aclamação, comunicou-o sobre a votação, o qual, de plano, aceitou ser o presidente do 

Conselho Deliberativo da AMC a partir de hoje. 

 

- Assuntos gerais: a. O Dr. Odson levantou sobre a questão da conversão em pecúnia 

da licença-prêmio dos magistrados aposentados e pensionistas. O Presidente da AMC 

afirmou que o Tribunal deferiu pleito da AMC para pagar aos magistrados aposentados e 

pensionistas. Agora é verificar no TJSC quais magistrados, eventualmente, não 

receberão a conversão, neste momento, por terem ajuizado ação na Justiça.  

b. Quanto ao pagamento da devolução da PAE pelo IPREV, que está no Poder 

Executivo estadual, a questão encontra-se em tratativas finais com o governo para fins 

de efetivar-se o pagamento. O cálculo de atualização foi feito pelo TJSC. O Presidente 

da AMC relatou que entregou o processo administrativo direto para o Secretário da 

Fazenda, o qual garantiu o pagamento “em breve”. O Dr. Stanley, com a palavra, 

acredita que a AMC deve aproveitar o momento oportuno para agir com maior firmeza 

perante o governo no sentido de dar efetividade ao pagamento dos valores ainda em 

aberto. O Presidente pretende conversar com o Secretário da Fazenda novamente, em 

breve. 

c. Dr. Odson comentou sobre o período de férias abrangidas pelo recesso. Ressaltou 

que, a pedido dos membros da Coordenadoria da Capital, indispensável a intervenção 

da AMC para agilizar a publicação do acórdão e averbação dos períodos relativos aos 



 

primeiros dias do mês de janeiro, com subsequente solicitação de indenização em 

pecúnia, sobretudo para aqueles que nada receberam no ultimo mês. 

d. A Dra. Alessandra Maira colocou em pauta a obrigatoriedade dos magistrados tirarem 

férias em janeiro, em face de atual portaria da presidência do TJSC vigente. O Dr. 

Stanley expôs que, diante da situação da OAB que pretende ampliar a suspensão de 

prazos no período do recesso, acredita que o tema deve ser ponderado e refletido. A 

Dra. Caroline relatou que janeiro é um bom período para que o magistrado produza suas 

sentenças e otimize a atividade judicante dada a redução de demandas por parte de 

advogados e partes neste período. O Dr. Ubaldo entende que, sob o aspecto da 

proteção do associado, a AMC deve pleitear ao Tribunal o direito de férias em janeiro, 

cabendo à Corte decidir. Considerando a elaboração de escalas já sendo feitas pelo 

TJSC, há urgência neste pleito. 

e. Ao final, o Presidente da AMC registrou a saída do Dr. Odson do cargo de presidente 

do Conselho Deliberativo e agradeceu a sua participação na gestão da AMC, 

destacando suas qualidades pessoais e profissionais.   

f. A Dra. Caroline lembrou sobre a resolução  do plantão, bem como o andamento do 

pleito acerca da não incidência do IR no período da licença-maternidade. O Presidente 

da AMC pretende resgatar seu andamento no TJSC, que se encontra em trâmite ainda. 

g. Os diretores presentes levantaram sobre a ajuda de custo de remoção do Dr. Márcio. 

Presidente da AMC falou que fará um estudo sobre o tema. 

h. A Sra. Beth, diretora das pensionistas, falou sobre o atraso do aumento das 

pensionistas que 70% do subsidio. Após conversar com o Secretário da Casa Civil, 

Nelson Serpa, o presidente da AMC informou que o Governo do Estado pretende 

efetivar o aumento em breve.  

i. Com a palavra o Dr. Arthur, que relatou sobre sua participação nas reuniões de 

Blumenau e Joinville, nesta semana, para esclarecer sobre a mútua da AMC e sobre a 

obrigatoriedade de adesão aos novos associados. Destacou que quanto à 

compulsoriedade da mútua, ainda é uma tema que divide os associados. O Dr. Odson 

sugeriu aumentar o valor do recebimento da mútua.  



 

j. O Dr. Stanley comentou sobre os serviços da Unimed, pontuando o problema que teve 

com sua mãe, recentemente. Disse que, apesar de ter Unimed nacional, teve os 

serviços recusados no Rio de Janeiro, tendo que solicitar auxílio à equipe da AMC para 

resolver o problema. Enalteceu, com muito destaque, o empenho e o trabalho das 

funcionárias da AMC, Cristiane Marques e Michelle Navarro Lins, para solucionar o 

problema de internação de sua mãe. Relatou inúmeros problemas apresentados pelos 

serviços da Unimed, com negativas de internações, transferências, marcação de 

consulta, etc. Sugere fazer um plano de saúde via AMB, para se ter maior poder de 

barganha frente à operadora, com 2 ou 3 faixas de atendimento.   

O presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e convidou para um 

jantar no centro de convivência da AMC. Nada mais, eu, Gisele Prudêncio, Assessora da 

Presidência digitei. 

Florianópolis, 29 de agosto de 2014.  


