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14ª Coordenadoria Regional 

 

No dia 24 do mês de julho de 2019, no Fórum da Comarca de Tubarão, 

reuniram-se os seguintes associados da 14ª Coordenadoria Regional: 

Mauricio Fabiano Mortari (Coordenador), Rodrigo Fagundes Mourão 

(Secretário), Rodrigo Barreto, Eron Pinter Pizzollati, Lara Maria Souza da 

Rosa Zanotelli, Gustavo Schlupp Winter e Miriam Regina Garcia Cavalcanti. 

Alguns colegas justificaram suas ausências. Na oportunidade, foram 

discutidos os temas de interesse geral da magistratura, dentre eles: 1. 

Alteração do plantão judiciário (fixação em finais de semana e feriados, 

visando desonerar magistrados e servidores de compor a escala de plantão 

semanal - após o horário do expediente). Os presentes concordaram com a 

alteração, desde que não fique prejudicada a concessão dos dois dias de folga 

em razão da realização do plantão aos finais de semana, pois em razão da 

necessidade de realizar as audiências de custódia, o que implica em trabalho, 

não raro, desenvolvido durante todo o sábado e domingo. Também se 

ressalvou a necessidade de estabelecer regras claras quanto ao prazo para 

realização das audiências de custódia, pois com a mudança a distribuição dos 

Autos de Prisão em Flagrante ocorrerá no início do expediente, 

inviabilizando a realização do ato no mesmo dia, visto que ditas audiências 

se cumulam com as ordinárias na Vara Criminal. Necessário, ainda, ponderar 

sobre o tratamento que será dado a situações urgentes e que 

excepcionalmente não possam aguardar o início do expediente forense para 

serem apreciadas, sobretudo para disseminar entre as demais instituições 

envolvidas (DPE, OAB, SSP) a nova sistemática. Concordou-se, ademais, com 

a proposta de alteração da região de abrangência do plantão, ao menos no 

âmbito desta Coordenadoria. 2. Formas de se incrementar a arrecadação e 

redução de custos da sede balneária, sugerindo-se a respeito a realização de 

estudos de viabilidade para locação das unidades para terceiros no período 

de baixa temporada, reservando-se um percentual de casas e apartamentos 

para os associados, isso com o estabelecimento de regras e critérios para 

admissão dos interessados à locação. Não houve unanimidade quanto a essa 

sugestão, pois abrir a Sede Balneária para terceiros poderia implicar em riscos 

para a segurança. Sugeriu-se, ainda, que as áreas esportivas sejam locadas 

(campo de futebol, quadras de tênis), reservando-se alguns dias da semana 
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para uso exclusivo dos associados. 3. Projeto APOIA: forma de distribuição 

dos processos para cooperação perante as unidades jurisdicionais, pois não 

ficam claros os critérios para se chegar ao número de processos remetidos aos 

juízes para julgamento, sobretudo porque, aparentemente, são adotados 

critérios meramente numéricos para essa definição, sem levar em conta as 

peculiaridades da unidade, como número de processos conclusos para 

sentença, varas criminais que fazem um número elevados de audiências 

ordinárias, fora as audiências de custódia, dentre outras. Assim, a 

Coordenadoria entende que devem ser estabelecidos critérios mais 

transparentes na quantificação dos processos, bem como que o magistrado 

seja informado acerca dos motivos que levaram ao estabelecimento daquele 

número. 4. Por fim, foram debatidos assuntos gerais. A reunião foi encerrada, 

com o posterior e tradicional jantar. Eu, Rodrigo Fagundes Mourão, 

Secretário, lavrei a presente ata, aprovada pelos presentes na reunião. 

 

Mauricio Fabiano Mortari 

Coordenador Regional 

 

Rodrigo Fagundes Mourão  

Secretário 
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