
ATA DA REUNIÃO MÊS DE SETEMBRO – 3ª COORDENADORIA 

 

Ao 1º dia do mês de outubro de 2019, às 19:30 horas, reuniram-se no fórum 
da comarca de Joinville, sob a presidência do coordenador regional Roberto 
Lepper, os associados Cesar Otavio Scirea Tesseroli, Eduardo Veiga Vidal, 
Gabriella Matarelli Calijorne Daimond Gomes, Gustavo Marcos de Farias, 
Leandro Katscharowski Aguiar, Luís Paulo Dal Pont Lodetti, Marcio Renê 
Rocha, Paulo Eduardo Huergo Farah, Regina Aparecida Soares Ferreira, 
Renato Luiz Carvalho Roberge, Rogerio Manke, Tiago Fachin, Walter Santin 
Junior e Uziel Nunes de Oliveira. À ocasião, após repasse de informações 
de interesse da classe, discutiram os associados presentes assuntos gerais, 
e deliberaram, sempre por unanimidade, pelo seguinte: i) instar a AMC a 
pleitear com a máxima urgência perante o TJSC o imediato implemento do 
auxílio-saúde nos moldes agora regulamentados pelo CNJ, observado 
inclusive e especialmente o teto máximo; ii) em caso de rejeição pelo TJSC, 
elaborar estudos para constituição de Associação dos Magistrados da 
comarca e região de Joinville, com CNPJ próprio, para por aqui iniciar 
tratativas com a Unimed local na busca de plano de saúde alternativo que 
atenda aos associados com melhor custo-benefício, nem que mediante 
coparticipação; iii) classificar como pueris e ingênuas as deliberações nesta 
data noticiadas como tomadas em reunião interna da AMB para 
enfrentamento do contexto atual de diminuição da classe em geral, 
mostrando-se rigorosamente inconcebível a pretensão de rebate dos 
ataques institucionais sofridos via Congresso Nacional através da mera 
publicação de artigos na imprensa, união com outras carreiras e contratação 
de órgãos de publicidade, sobretudo na perspectiva de vigência, em futuro 
breve, a prevalecer esse estado de coisas, das regras atinentes ao 
“extrateto”, encurtamento das férias regulares para trinta dias anuais e 
demissão, pelo que se propõe, assim, neste primeiro momento, a 
convocação urgente pela AMC de Assembleia-Geral Extraordinária com 
vistas à definição de medidas concretas e palpáveis a serem 
necessariamente adotadas como reação no âmbito da magistratura 
catarinense em face desse quadro, para a qual os associados integrantes 
desta regional desde logo firmam o compromisso de comparecimento em 
massa; iv) postergar para o mês seguinte o posicionamento desta regional 
a respeito do novo cenário desenhado para a carreira da magistratura 
estadual, até em decorrência da suspensão das movimentações resolvida 
pelo Órgão Especial. Por fim, seguiu-se o tradicional jantar de 
confraternização. Então, deu-se por encerrada a reunião, com a lavratura da 
presente ata, digitada pelo secretário.  


