
 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE JUÍZES DO MTG/SC 

 

Aos vinte e um dias do mês de abril de 2022, às 13h00min., reuniram-se na sede 
Social do MTG/SC, Juízes e novos Juízes do MTG/SC. Rogério Bon Zaniboni, 
Diretor da Comissão de Juízes, iniciou os trabalhos juntamente com o Diretor da 
Comissão de Campereadas e Juiz do MTG/SC, Luiz Fernando Kiefer. 
Rogério falou sobre como o departamento de Juízes funciona, falou sobre as 
anuidades, sobre a importância de seguir as normas e regulamentos do 
MTG/SC, e relatou que hoje são poucos Juízes cadastrados no MTG, que é 
preciso buscar mais pessoas para se credenciar. Rogério falou também sobre a 
importância da pilcha completa e correta e que para trabalhar em um Rodeio, as 
anuidades devem estar em dia. Rogério e Fernando falaram sobre a 
responsabilidade que o Juiz deve ter dentro da casinha de juiz, que é importante 
se trabalhar com dignidade, competência, comprometimento e responsabilidade, 
pois a função do Juiz é muito importante e essencial dentro do Rodeio. Rogério 
citou quais são os materiais necessários para se trabalhar: caneta, papel, 
carbono, prancheta. Falou também da importância da participação em reuniões 
de Juízes oficiais do MTG/SC, falou sobre o cuidado em questão da validade da 
carteirinha, pois sempre há questionamentos com quem apresenta a carteirinha 
com a validade vencida e mesmo assim é contratado para julgar os Rodeios. Em 
seguida vários juízes se manifestaram e opinaram por melhorias, como: 
desconto na anuidade para quem sempre se faz presente nas reuniões, e multa 
para aqueles que nunca comparecem. 
Luiz Fernando Kiefer fez uso da palavra, e disse que é obrigação dos 
Coordenadores cobrar dos Patrões que promovem eventos se estão contratando 
juízes regulares (anuidade em dia e carteirinha válida), e para saber se estão em 
dia, basta ligar para o MTG/SC e solicitar junto ao setor financeiro. Juízes 
opinaram sobre mudar o regulamento para que haja 02 (dois) juízes com 
credencial para trabalhar nos Rodeios, pois só um não é suficiente. Foi falado 
sobre o grupo de Juízes no aplicativo WhatsApp, foi solicitado para que seja 
publicado somente assuntos relacionados ao departamento, assuntos fora de 
contexto serão banidos. Foi questionado sobre juízes que cobram valores bem 
abaixo dos demais, e o Sr. Luiz Fernando e o Sr. Rogério falaram que não é 
possível estipular valores e não podemos desvalorizar esses juízes que cobram 
a menos, desde que estejam com suas obrigações em dia e credenciados junto 
ao MTG/SC.  
Sr. Rogério falou da importância de constar no convite dos Eventos, os nomes 
dos juízes contratados, falou também do papel importante que o coordenador 
tem dentro da região, coordenador sempre tem que estar á frente, cobrar e 
cumprir o regulamento, alertar os Patrões que caso não cumpram as regras, os 
mesmos serão punidos. Sr. Rogério e Sr. Luiz Fernando falaram que o local onde 
ficam os juízes é só para juízes, narradores e demais departamentos deverão 



 

ser em outro local, pois é muito importante que o juiz tenha total concentração e 
atenção. Sr. Luiz Fernando falou novamente da indumentária que é essencial, 
que seja feita a credencial para aqueles que realmente estão dispostos a cumprir 
o regulamento imposto pelo MTG/SC, acordos que são feitos dentro das regiões 
só devem ser cobrados dentro da região, e não do MTG/SC, e falou também da 
bonificação para quem está em dia com suas obrigações. Depois de muita 
conversa, entrou em discussão sobre a credencial de Juíz do Sr. Benicio 
Warmling, vários juízes questionaram como foi o procedimento dessa credencial, 
e de acordo com o que falaram, o mesmo não passou pelo processo de 
credenciamento como os demais fizeram, e conforme o Sr. Rogério e o Sr. Luiz 
Fernando informaram eles não estavam cientes dessa situação, mas ficaram de 
dar um retorno aos demais juízes e que essa ata será encaminhada ao Conselho 
para esclarecer esse caso. Sr. Rogério agradeceu a presença de todos, lhes 
desejou sucesso para os novos juízes e sucesso para aqueles que já estão 
nessa caminhada. 
Eu Gabriela de Souza Furtado, digitei e subscrevi a presente. 


