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Excelentíssimo Senhor Juiz Sérgio Luiz Junkes, prezado amigo e antecessor, 

Excelentíssimo Senhor Desembargador José Antônio Torres Marques, Primeiro 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no exercício da 

presidência, e neste ato também representando o Desembargador Nelson 

Juliano Schaeffer Martins, 

Excelentíssimo Senhor Dr. Aldo Pinheiro D’Avila, Secretário Adjunto da 

Segurança Pública, neste ato representando o Governador do Estado de Santa 

Catarina, 

Excelentíssimo Senhor Dr. Alessandro Balbi Abreu, Procurador Geral do 

Município de Florianópolis, neste ato representando o Prefeito Municipal, 

Excelentíssima Senhora Dra. Walkiria Ruicir Danielski, Procuradora Geral de 

Justiça em exercício, neste ato representando o Ministério Público estadual, 

Excelentíssima Senhora Dra. Ana Cristina Ferro Blasi, Secretária Geral da 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Santa Catarina, neste ato 

representando a nobre Classe dos Advogados, 

Excelentíssimo Senhor Juiz Gervásio Protásio dos Santos, Presidente da 

Associação dos Magistrados do Maranhão, neste ato também representando a 

Associação dos Magistrados Brasileiros, 

Excelentíssimo Senhor Juiz Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, 

Presidente da Associação dos Juízes Federais do Estado de Santa Catarina, 

Dignas Autoridades referidas pelo Cerimonial,  
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Colegas Magistrados, Membros do Ministério Público, Advogados, Familiares, 

Senhoras e Senhores, 

 

Honra-me tomar assento na presidência da Associação dos Magistrados 

Catarinenses, entidade fundada há mais de meio século sobre alicerces 

sólidos, e que bem representa a Classe daqueles que, perante a Justiça 

Comum estadual, têm a nobre e difícil missão de julgar. 

Ao lado dos magistrados Jussara Schittler dos Santos Wandscheer e Osvaldo 

João Ranzi, dos componentes da Diretoria Colegiada, dos Departamentos e da 

Escola Superior da Magistratura, assim como dos ilustres colegas eleitos para 

integrar os Conselhos Deliberativo e Fiscal, passamos a empreender 

administração e exercitar representação do quadro associativo, fruto das 

eleições de dezembro próximo passado, com visão de futuro, mas sem jamais 

esquecer o caminho trilhado, as conquistas e os personagens do passado. 

A Justiça catarinense, que com muito orgulho integramos, trouxe de seus 

renomados membros o desprendimento, a postura e o conhecimento 

necessários à consolidação de uma Entidade de Classe respeitosa e 

respeitada, que bem sabe obrar em ações de resguardo e nas reivindicações 

em prol de seus associados e, em paralelo, agir e emprestar colaboração aos 

Poderes constituídos e aos demais Órgãos Públicos e Entidades Privadas na 

construção de uma Sociedade mais justa, honesta e harmônica. 

A renovação que ora se celebra revigora a identidade, relembra e reforça as 

suas finalidades e recria o espírito coletivo da Associação. 

Não atuamos e não servimos como organismo sindical, nem tão pouco nos 

limitamos a reuniões festivas, como mero clube social e recreativo. 

Na verdade, concentramos e carregamos as angústias e os anseios de juízes e 

desembargadores, de hoje e de sempre, de tornar efetiva a prestação da 

jurisdição, de cumprirmos com eficiência e eficácia nosso papel em favor da 

comunidade e de, consequentemente, alcançarmos o fortalecimento do Estado 

e de suas Instituições. 
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Assim, a Associação é via e instrumento de crítica, de cobrança, de 

aperfeiçoamento e de valorização profissional, trazendo ao debate não só os 

problemas e os defeitos da estrutura, mas igualmente apontando sentido e 

soluções. 

Por sermos idealistas, estamos sempre engajados no aprimoramento do Poder 

Judiciário, colocando-nos como aliados de sua Administração, aqui no Estado 

capitaneada com extremo zelo pelos ilustres Desembargadores Nelson Juliano 

Schaeffer Martins, José Antônio Torres Marques e Luiz Cezar Medeiros. 

Atentos a isso, buscamos vez e voz, participação no planejamento e no 

acompanhamento da execução, além de oportunidade para integrarmos os 

processos de escolha. 

Lembramos: Em qualquer meio e instância, somos intransigentes na defesa 

das garantias e prerrogativas inerentes ao cargo e à função, que não 

abdicamos por apego ou vaidade, mas por representar salvaguarda a aqueles 

que nos procuram, e que exigem a necessária isenção na solução das lides e 

dos pedidos dirigidos aos diversos juízos e tribunais. 

A independência funcional é nossa base de sustentação; ao decidir, nós 

Magistrados devemos lealdade à própria consciência – que carrega preciosos 

valores amealhados na família, na formação e na experiência –, isto enquanto 

buscamos a verdade real e fazemos aplicar o “Direito Vivo” ao caso concreto. 

Noutra linha, voltamos olhar e dispensamos atenção à Sociedade que nos 

rodeia. 

Estamos firmes nas causas que realmente impactam e, dentre tantas iniciativas 

isoladas ou em conjunto com valorosos parceiros, criamos condições para que 

adolescentes abrigados, até então com poucas perspectivas, possam se 

qualificar e encontrar profissão; de igual forma, alertamos os mais jovens, ainda 

em período de formação escolar, sobre a relevância das questões que 

envolvem a política e os desdobramentos das escolhas para o comando do 

Estado. 
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Agimos em direção e à procura de melhores e “Novos Caminhos”, como bem 

intitula o vitorioso projeto que abraçamos com o Tribunal de Justiça e com a 

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – a quem rendemos 

agradecimentos e homenagens, nas pessoas do Desembargador Sérgio 

Izidoro Heil, seu coordenador, e ao Dr. Glauco José Corte, presidente da 

FIESC. 

Em ambas as hipóteses – no seio institucional ou na integração com a 

Sociedade –, procuramos sempre operar com conduta distinta e proba, calcada 

nos preceitos éticos e na moral. 

E como agentes de equilíbrio, centramos forças no fiel cumprimento das 

normas jurídicas – da Constituição e das Leis, típico do Estado Democrático de 

Direito –, sem jamais desconsiderar os fatores e fenômenos sociais, os quais 

auxiliam no entendimento da realidade e remetem a conclusões consentâneas 

com os fatos. 

Importante frisar que de há muito deixamos de ser inertes, no aguardo de 

provocação externa, de atualização legislativa ou de elementos probatórios 

dirigidos para agir ou ditar sentença; passamos a ser protagonistas, ou melhor, 

reais ativistas, decisivos na propagação de necessárias mudanças e no próprio 

desenvolvimento social. 

Inclusive, neste difícil momento do País, em que presente a conjugação de 

graves acontecimentos na política e na Administração Pública, e dificuldades 

de monta na economia, novamente somos levados ao centro decisório.  

Nessas situações, temos clara a lesividade ao bem coletivo e, por conta disso, 

convicção da necessidade de impor-se correção e imediato retorno à ordem e, 

enfim, à desejada estabilidade. 

Para tanto, depositamos irrestrita confiança naqueles que vestem a Toga, em 

todos os segmentos e graus do Sistema de Justiça. 

Como julgadores, estamos cientes de nossas responsabilidades; de igual 

forma, em representação à Classe, sabemos dos sonhos e desejos do quadro 

associativo e da honrosa missão que nos foi depositada. 
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Cumpre-nos dar concretude a essas aspirações, mantendo firme o propósito de 

“fortalecer a Magistratura para promover a Justiça, garantir a democracia e 

construir uma Sociedade melhor”. 

Por derradeiro, em nome dos eleitos e dos integrantes da Chapa “Mais 

Valorização”, rendemos homenagens aos ilustres Magistrados que participaram 

do último pleito associativo, em particular aos amigos Luis Felipe Siegert 

Schuch, Renato Luiz de Carvalho Roberge e Alcides dos Santos Aguiar, que 

momentaneamente, mas com extrema fidalguia e cordialidade, postaram-se em 

campo oposto, em um salutar confronto de ideias. 

De igual forma, aos amigos Nelson Maia Peixoto, Vilson Fontana, Carlos 

Adilson Silva, Haidee Denise Grin e Flávio André Paz de Brum, que bem 

conduziram os serviços da eleição –, de forma transparente, equilibrada e sem 

qualquer sobressalto. A eles, magistrados de primeira linha, nossa reverência! 

Em reconhecimento, dirigimos especiais agradecimentos aos nossos 

familiares, de quem sempre subtraímos preciosos momentos de convívio para 

nos debruçarmos em tarefas da profissão e nas atividades associativas; aos 

mestres e incentivadores, pacientes e dedicados em transmitir conhecimento à 

época da formação e que jamais deixaram de sinalizar positivamente à 

concretização de nossos projetos; e aos nossos antecessores – dentre os 

quais os ilustres ex-presidentes César Augusto Mimoso Ruiz Abreu e Sérgio 

Luiz Junkes, aqui presentes – que, com perseverança e destemor, edificaram o 

prestigioso nome da Magistratura catarinense e da Entidade que passamos a 

conduzir.  

Ao fim, agradecemos aos nossos associados pela oportunidade concedida e 

reiteramos o compromisso firmado pessoalmente durante o processo eleitoral, 

de um dirigir seguro e sereno das coisas e interesses da Classe. 

O nosso muito obrigado! 


