
ATA DA REUNIÃO DO MÊS DE SETEMBRO – 10ª COORDENADORIA 

 

Aos 17 dias do mês de setembrode2019, na sala de 
audiências da 4ª Vara Criminal, Fórum Rid Silva, Comarca da Capital/SC, 
realizou-se reunião ordinária da 10ª Coordenadoria Regional, com a 
presença dos seguintes associados: 1. Rafael Brüning; 2. Renato Guilherme 
Gomes Cunha; 3. Marcelo Carlin; 4. Marco Augusto Ghisi Machado; 5. Marcelo 
Volpato; 6. Renato Mastella; 7. Jefferson Zanini; 8. Giuliano Ziembowics; 9. 
Stanley da Silva Braga. Inicialmente, os colegas enalteceram e agradeceram a 
presença do Desembargador Stanley da Silva Braga na reunião. Após as 
devidas considerações e debates, deliberou-se o seguinte: a) que se busque o 
restabelecimento da opção, dada sua importância para a carreira e a 
legalidade de sua previsão. Subsidiariamente, que se busque implementar 
uma regra de transição, permitindo-se aos magistrados atingidos com a 
mudança que possam fazer mais uma única opção apenas; b) que na sessão 
do Órgão Especial do dia 18/09/19 haja deliberação no sentido de haver a 
suspensão imediata, pelo prazo de 30 dias, de todas as movimentações 
na carreira da magistratura, seja para haver tempo para o debate nas 
Coordenadorias, seja porque pende decisão definitiva do CNJ sobre a questão, 
seja, ainda, para que os colegas possam avaliar eventuais medidas individuais 
a serem tomadas. Ressalta-se que a continuidade da movimentação no cenário 
atual pode gerar prejuízos irreversíveis a diversos magistrados, ou mesmo a 
posterior anulação de movimentações na carreira; c) à unanimidade, os 
colegas manifestaram-se favoráveis ao retorno do repique nas remoções, 
inclusive sem limitações quanto à quantidade, tal como ocorre na carreira 
do Ministério Público de Santa Catarina; d) que haja a concessão do 
auxílio-saúde nos moldes da Resolução recém criada pelo CNJ, tão logo 
haja disponibilidade financeira para tanto. Nada mais havendo a tratar, a 
reunião foi dada por encerrada, sendo lavrada a presente ata pelo 
coordenador. Não foi realizado jantar de confraternização.    

 

 


