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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ACMSP - 
ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO – 12/01/2018 

 

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito (12/01/2018), sexta-feira, com 

início às 12h:40m, reuniram-se em sua sede social, na Rua Barão de Itapetininga, 255 

- 8º andar, os Membros da Diretoria Executiva da ACMSP - Associação dos 

Contadores Municipais de São Paulo. Estavam presentes: Francisco Ernane Ramalho 

Gomes – Presidente, João Antonio Buzzo – Secretário, Armando Bento Lamas - 2º. 

Tesoureiro e Maria Fátima de Lima Nakamaru – Diretora Administrativa e de 

Patrimônio. Ausentes: Honorino Alves da Cruz – Vice-Presidente, Carlos Alberto 

Reuter – 1º. Tesoureiro e Vitória Gambale – Diretora de Eventos e de Aposentados. 

Observa-se que esta reunião foi convocada com urgência para esta data em função 

de decisão judicial no processo do Seguro Saúde e é considerada a primeira reunião 

ordinária do ano de 2018. Abertos os trabalhos pelo Presidente, Senhor Ernane, foi 

seguida a Pauta do dia, ora elaborada, a saber: 1) – Leitura e aprovação da Ata da 

Reunião anterior, de 14/12/2017. 2) – Processo da 5ª. (Quinta) Dimensão – O Senhor 

Ernane pediu para fazer constar em Ata de reunião da Diretoria, para que fique 

registrado nos anais da ACMSP, relatando o que segue: Existia no Fórum do Tatuapé 

um processo judicial em que a ACMSP, em 2015 entrou com Ação contra a empresa 

Quinta Dimensão, que executava o contrato de assistência técnica e manutenção do 

PABX, pelo motivo de que em agosto de 2014 a Quinta Dimensão fez cobrança de R$ 

1.665,17 (mil seiscentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos) referentes a 

parcelas inadimplentes, mais de um boleto de R$ 856,00 (oitocentos e cinquenta e 

seis reais), de multa rescisória do contrato. A ACMSP teve ganho de causa na primeira 

instância mas na segunda o Tribunal de Justiça reverteu para a empresa, que também 

havia pedido indenização de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por danos morais. 

O nome da Associação já estava em protesto e, além de outras despesas, depositou 

em juízo o valor das parcelas e da multa. Em 09 de março de 2017 transitou em 

julgado o Acórdão que deu provimento ao recurso da Quinta Dimensão, condenando 

a ACMSP ao pagamento das parcelas e da multa, mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) de 

Honorários Advocatícios, bem como as custas judiciais e despesas processuais. A 

empresa ia entrar com a execução com o valor atualizado de cerca de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) mas, em contato com o Advogado da empresa, por intermédio do 

escritório de Advocacia da Associação, foi possível  um acordo amigável, pela qual 

pagou um total de R$ 4.511,17 (quatro mil quinhentos e onze reais e dezessete 

centavos), com o que pôs um fim ao caso. 3) – Plano Odontológico Sul América – 

Pediu o Senhor Ernane para que também fique registrada a situação do processo 

judicial pertinente. A ACMSP é a autora e na primeira instância o juiz julgou  
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parcialmente procedente, dando tutela para isentar os primeiros 6 (seis) meses, 

como é previsto no contrato, com início em 10 de dezembro de 2014. Foi julgado 

improcedente o pedido de manutenção do contrato, sendo a Associação condenada 

em 10% (dez por cento) do valor da causa mais Honorários Advocatícios. A ACMSP 

recorreu da sentença e a apelação encontra-se nesta data no Gabinete do 

Desembargador Relator da 6ª. (Sexta) Câmara de Direito Privado.  4) – Plano de 

Saúde Sul América – Pediu o Senhor Presidente para que também fique registrado 

em Ata que junto ao processo principal do contrato do Plano de Saúde Sul América, 

do qual a ACMSP é autora, existem 3 (três) outros processos, apensados por conexão 

de causa e razão do pedido, ingressados por 3 (três) Associados, em função de ter 

sido negado o atendimento pelo plano em março de 2015. Estes ainda estão 

pendentes de julgamento nesta data. Para o processo principal foi prolatada 

sentença em 09 de janeiro de 2018, julgando procedente o pedido da ACMSP, 

confirmando tutela de urgência e condenando todas as rés solidariamente, bem 

como determinando a manutenção do contrato do Seguro Saúde mediante 

pagamento mensal a ser calculado na forma estipulada na Apólice e, a partir do mês 

seguinte ao da publicação da sentença mediante boleto emitido pela Sul América e 

não mais por depósito em Juízo. Condenou também as rés em custas judiciais, 

despesas processuais e honorários advocatícios. Foram também reconhecidos os 

pagamentos efetuados para a F.F. COMERCIAL E INTERMEDIAÇÕES DE PLANOS DE 

SAÚDE LTDA – Max Saúde. O ponto preocupante da sentença ficou na interpretação 

se em função da existência de Associados (quase a totalidade) e empregados, o 

contrato está sendo considerado como empresarial ou de adesão, para o que 

ensejaria entrar com Embargo Declaratório por obscuridade, no prazo de 5 (cinco) 

dias da publicação da sentença. Discutida essa situação, a decisão por unanimidade 

dos membros presentes foi de pedir e aguardar orientação do Escritório de Advocacia 

Ornelas, que cuida do processo. 5) Fórum das Entidades – No dia 10 de janeiro de 

2018, às 14h:00m, houve reunião na APROFEM – Sindicato dos Professores e 

Funcionários Municipais de São Paulo para discutir sobre como enfrentar o Governo 

Municipal nos assuntos trabalhistas. Nessa reunião foi decidido contratar o DIEESE – 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos para coordenar 

o Planejamento Estratégico do Fórum a ser realizado, a princípio, nos dias 29 a 31 de 

janeiro de 2018, onde cada Entidade poderá participar com 2 (dois) representantes e 

os custos será rateado entre as mesmas. Também foi discutido sobre a possibilidade 

de se ingressar com Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Projeto de Lei da 

Reforma da Previdência Municipal.  Para esta Ação o SINDAF – Sindicato dos 

Auditores-Fiscais Tributários do Município de São Paulo irá dispor de assessoria 

jurídica em relação ao ajuizamento da Ação, sem custo para o Fórum. Ocorre que,  
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para melhor fundamentar a Ação, será contratado um ex-Ministro do STJ – Superior 

Tribunal de Justiça para emitir um parecer / arrazoado, cujo custo será de 

aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o que dará um cota de cerca de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por Entidade. Algumas Entidades manifestaram a 

possibilidade de arcar com 2 (duas) cotas, como o SINDAF e o SINDILEX – Sindicato 

dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município de São 

Paulo. Outras Entidades (menores), como a AMAASP – Associação dos Assistentes de 

Gestão de Políticas Públicas e Agentes de Apoio de São Paulo ofertarão apenas R$ 

2.000,00 (dois mil reais). A ACMSP participará com 1 (uma) cota, conforme foi 

aprovado por todos os membros presentes nesta reunião da sua Diretoria Executiva. 

Terminados os itens da pauta, perguntado e ninguém mais querendo fazer o uso da 

palavra, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, tendo eu, João Antonio 

Buzzo, Secretário, lavrado a presente Ata, a qual, lida e achada conforme, vai por 

mim assinada, ________________________________, e pelo Senhor Presidente 

Francisco Ernane Ramalho Gomes ________________________________. 

 
 

 


