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Menos de dois meses depois, a unidade jurisdicional já está zerando os processos encaminhados pelos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça
Localizada a 630 quilômetros
da capital de Santa Catarina, a
comarca de Chapecó foi a primeira unidade jurisdicional do
interior do país a receber uma
câmara de julgamento de recursos e apelações. A instalação

da Câmara Especial Regional de
Chapecó (CERC), realizada no dia
5 de fevereiro, tem como objetivo
descentralizar as atividades do
judiciário local e, consequentemente, aumentar a celeridade na
tramitação dos processos. Desde

a sua inauguração, a unidade já
recebeu 486 processos originários de 27 comarcas do oeste
catarinense.
Para o magistrado Fernando
Boller, que participou da instalação, composição e primeira

sessão de julgamento da Câmara
Especial, “não há dúvida alguma
de que a iniciativa atribui ao judiciário de Santa Catarina o conceito de instituição de vanguarda”.

Páginas 8 e 9
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TJ retoma
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magistrados
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Serenidade Suprema

Editorial

E

m pouco mais de um
mês de trabalho, a nova
Diretoria da Associação
dos Magistrados Catarinenses
(AMC) tem se dedicado, entre
outras atividades, à missão
de ampliar os canais de comunicação da entidade com
instituições afins, objetivando
mostrar sua linha de atuação,
esta pautada, sobretudo, na
valorização do trabalho do
magistrado catarinense. Neste
período, foram mantidos contatos com diversos órgãos que
atuam no âmbito do Poder Judiciário, entre eles o Tribunal
de Justiça do Estado de Santa
Catarina (TJ/SC), a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB/
SC), a Associação Catarinense

O JUDICIÁRIO

do Ministério Público (ACMP)
e o Sindicato dos Servidores
do Poder Judiciário de Santa
Catarina (Sinjusc), assim como
com a imprensa em geral.
A par da habitual cordialidade que marcou tais encontros, com todos ficou latente o
sentimento recíproco de manutenção do trato republicano
entre as respectivas instituições. Neste sentido, ficou clara a intenção de se manter o
debate sempre no campo das
idéias, respeitando-se as divergências, os posicionamentos contrários, reafirmando a
máxima de Voltaire, o qual dizia: “Posso não concordar com
nada do que você diz, mas vou
defender seu direito dizê-lo

Cartas

imprensa@amc.org.br

até a morte”.
Não haveria, de fato, razão
para evidenciar tal postura
adotada pelos referidos dirigentes, caso não tivéssemos
assistido ao recente bate-boca
envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF),
Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa. O deslize emocional e
momentâneo acabou expondo
de maneira vexatória a mais
alta Corte de Justiça do país.
É possível que muitos possam
concordar com tudo que foi
dito pelo ministro Joaquim
Barbosa contra o presidente
do STF, assim como muitos hão
de reconhecer também que
suas palavras saíram em local
e momento impróprios.

Sem entrar no mérito da
questão, pode-se tirar deste
episódio uma importante lição: a de que as nossas instituições precisam andar rente
à linha da serenidade. O menor
descuido alcança uma projeção
gigantesca e, conseqüentemente, um desgaste monumental. E
do Judiciário, mais do que dos
outros poderes, exige-se ainda
mais cautela, comedimento,
por ser ele, em primeiríssima
análise, o grande pilar de sustentação do Estado Democrático de Direito.
Se na Suprema Corte do
nosso país suas excelências
põem-se a lavar roupa suja em
frente às câmeras de televisão, é sinal de que algo preci-

sa ser repensado. Mais do que
nunca, é preciso reavivar ou
relembrar aos homens públicos que o trato deve continuar
sendo do tipo republicano. O
respeito e a serenidade, é bom
que se diga, ainda são as principais armas para aqueles que
se aventuram a duelar no campo da razão.
E é imbuída destes sentimentos, calcados na urbanidade, cordialidade e respeito aos
pensamentos contrários, que a
atual Diretoria da AMC pretende continuar com a sua missão
primeira, qual seja, a de promover sempre e a qualquer
tempo a defesa intransigente
das prerrogativas e direitos da
magistratura catarinense.

Memória
Arquivo AMC
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Gostaria de parabenizar a
Associação dos Magistrados
Catarinenses (AMC) pela produção deste importante periódico, o qual, sem dúvida, tem
se transformado num grande
fomentador de debates no
âmbito das universidades e
nos meios jurídicos. Sempre
com temas de alta relevância e
com análise apurada e precisa
sobre os fatos, O Judiciário vai
se consolidando como elo entre a Justiça e a sociedade catarinense de um modo geral.
Parabéns e vida longa!
• Bernadete Machado

Muito bom o artigo do juiz
mineiro Vitor Guglinski, publicado na contracapa da última edição do jornal O Judiciário. Infelizmente, é prática
comum nos estabelecimentos
arredondar o valor da compra para cima, ainda que em
alguns centavos. O artigo
mostra claramente quanto
eles podem lucrar e serve de
alerta para todos nós na hora
de recebermos o troco na
boca do caixa.
• Erivelton da Silva

Desembargador João de Borba (centro) agradece o título a ele conferido de cidadão de Campo Erê, em sessão solene realizada na Câmara
Municipal de Vereadores, em 2 de maio de 1980
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ALMA FEMININA
“Juíza: essa mulher
é especial”
Há alguns anos as mulheres estavam
inseridas no mercado de trabalho,
porém, acostumadas a participar
somente das finanças domésticas, sendo
formadas apenas para criar os filhos,
servir o marido e cuidar da casa.
A incorporação das mulheres no
mercado de trabalho remunerado gerou
conseqüências muito importantes na
família. A primeira é que quase sempre
a contribuição financeira das mulheres
é decisiva para o orçamento doméstico.
Assim, o poder de barganha da mulher
no ambiente doméstico cresceu
significativamente.
Além da atenção à carreira
profissional, as mulheres também
acumulam as mesmas funções de anos
atrás, de mãe, de esposa e de dona de
casa. Isso acontece porque, apesar das
conquistas profissionais, as relações
familiares permanecem as mesmas, ou
seja, cuidar dos afazeres domésticos,
preparar o jantar para a família e buscar
as crianças na escola, por exemplo,
continuam sendo, culturalmente,
atribuições da mulher.
Somado às preocupações do
cotidiano, vem também o estresse
decorrente do trabalho, através
das
pressões
por
resultados,
competitividade, necessidade de estar
sempre atualizada, são fatores que
também foram incorporados ao dia a
dia feminino.
Até mesmo atividades simples, como
praticar algum exercício físico ou fazer
uma refeição balanceada e tranquila,
parecem não caber na agenda do dia,
mas isso não chega a ser um problema
para a mulher moderna, que consegue
se desdobrar em duas para ter seu dia
realizado e em perfeita sintonia com o
ambiente em que vive.
Como visto, a mulher possui inúmeras
atribuições, e nem por isso esquece o seu
lado feminino, o seu lado mulher de ser,
de estar sempre arrumada, com o cabelo
e unhas feitas, esbanjando feminilidade,
guerreira no seu dia a dia, mas ao
mesmo tempo simplesmente mulher...
Machado de Assis já enfatizava a
altivez da mulher, que finalizamos
transcrevendo
trecho
de
seus
Pensamentos: “Não gosto de lágrimas,
ainda em olhos de mulheres, sejam ou
não bonitas; são confissões de fraqueza,
e eu nasci com tédio aos fracos. Ao cabo,
as mulheres são menos fracas que os
homens, ou mais pacientes, mais capazes
de sofrer a dor e a adversidade...” (Frases
e Pensamentos de Machado de Assis)

Homenagem
A 3ª Coordenadoria Regional
da Associação dos Magistrados
Catarinenses (AMC) promoveu, no
dia 20 de abril, um jantar especial
em homenagem ao desembargador
Carlos Adilson Silva. O encontro festivo
foi realizado na residência da juíza
Hildemar Meneguzzi de Carvalho, em
São Francisco do Sul. Na oportunidade,
em agradecimento à homenagem, o
desembargador Carlos Adilson fez
a leitura aos colegas presentes do
texto Carta ao Juiz, de autoria do juiz
aposentado Francisco Fernandes de
Araújo:

Carta de um juiz

Magistrados promovem confraternização em homenagem ao des. Carlos Adilson (3º esq.)

Congresso I
O VI Congresso Nacional das
Pensionistas será realizado este
ano em Florianópolis, de 16 a 20 de
setembro. Para tanto, o Departamento
de Pensionistas da Associação dos
Magistrados Catarinenses (AMC) convida
todas as associadas para esta rara
oportunidade, em que estarão em debate
temas afetos ao referido segmento. “A
escolha por Florianópolis nos deixa
muito feliz porque nos dá a oportunidade
de mostrarmos o que temos de melhor:
nossa simpatia, hospitalidade e calor
humano. Esse evento é muito importante
para as pensionistas. É o momento de
conhecer a realidade de cada Estado,
de receber novas informações e porque
não dizer, passar também as nossas
experiências”, destaca a diretora do
Departamento de Viúvas e Pensionistas,
Elizabeth G. de Mattos.

Agente da Paz

A juíza Sônia Moroso, da comarca
de Balneário Camboriú, informa
que já está em fase de conclusão um
filme institucional sobre mediação
de conflitos, o chamado “REVIVA Reatando vínculos e valores”, numa das
ações de desdobramento do Agente
da Paz. Para enriquecer o trabalho, a
magistrada quer incrementá-lo com
dados qualitativos de Santa Catarina,
em especial fotografias, filmes ou outros
materiais que possam ser aproveitados.
Interessados em colaborar devem
enviar o mais breve possível tais
informações para o endereço eletrônico
smm4761@tj.sc.gov.br.

Congresso II
O Departamento de Pensionista
também estende o convite as não
associadas. Informa que elas devem
procurar a AMC, para que se associem e,
assim, possam participar do Congresso
Nacional. “Santa Catarina tem que dar
exemplo de união. Por isso contamos
com a colaboração das pensionistas, que
dêem as suas sugestões nesta que será
uma oportunidade de discutir todos
os nossos problemas e deficiências”,
acrescentou Elizabeth Mattos.

Licença-maternidade

O Departamento da Mulher da
Associação dos Magistrados Catarinenses
(AMC) já encaminhou projeto sobre a
prorrogação da licença-maternidade ao
presidente da entidade, o qual procederá
oportunamente a entrega do referido
documento ao Presidente do Tribunal
de Justiça para apreciação.

Autismo

Está programada para o dia 9 de
maio, no Hotel San Remo, em Balneário
Camboriú, a palestra com a psicanalista
Leda Fischer Bernardino, com o tema
“Prevenção e tratamento do autismo:
o que há de novo?”. Alunos dos cursos
realizados no CEAI (Centro de Estudos
e Atendimento à Infância) - “Psicanálise
e Família” e “Seminário 11 de Lacan”
– estão isentos da taxa de inscrição.
As inscrições, que custam R$ 40,00,
podem ser feitas pelo telefone (47)
3348-8989.

(...) A quem interessar possa:
Um dia quis ser juiz e os homens me
aprovaram.
Tenho feito o possível para que eles
não se arrependam.
De minha parte, não estou
arrependido, porque gosto de ser juiz.
Não por vaidade, mas porque a função,
que se passageira, me possibilita servir
ao próximo. E é exatamente o que
quero. Não quero me servir do cargo,
mas servir ao próximo por meio dele.
Não quero ser juiz de pobres nem
ricos, mas de todos eles, porque todos
carecem de justiça.
Fazer justiça não é só condenar ou
absolver, mas uma coisa e outra, de
acordo com as provas e a lei.
Para bem julgar, é preciso ter o dom
de poder se colocar no lugar do autor
e do réu, e sentir-lhes o pulsar do
coração, para perceber que o próprio
juiz teria feito no lugar deles. Só assim
poderá julgar bem.
Tenho me preocupado em não
obedecer os padrões de julgamento
previamente
estabelecidos,
sem,
contudo, deixar de aproveitar as
experiências alheias, em nome da boa
administração da justiça.
Sinto que julgo bem porque fico com
a consciência tranquila. Só espero que
ela esteja funcionando bem e me sirva
de leme seguro, para não cometer
injustiças.
Antes de proferir qualquer decisão
me aconselho com a cabeça e o
coração. É uma dupla indispensável
nessa matéria. A lógica e o sentimento
a serviço da justiça. A lógica está na lei;
o sentimento está no juiz.
Tenho uma tendência para ser bom,
mas, às vezes, tenho de me esforçar
para ser apenas justo, a não ser que a
bondade beneficie a todos os envolvidos
em determinado caso sujeito a minha
decisão.
Trabalho muito para justificar o meu
cargo, e não me sinto realizado somente
com a aprovação dos homens; quero
também a aprovação de Deus.
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Excesso de leis trava Poder Judiciário
Magistrado diz que é preciso ampliar ainda mais a estrutura de 1º grau da Justiça para agilizar tramitação dos processos

O Judiciário - Em recente artigo publicado no jornal O Judiciário, o juiz de direito de 2º
grau Ricardo Roesler destacou
que a nossa cultura jurídica
é excessivamente formalista.
Disse, por exemplo, que nos
cursos de Direito dedica-se o
mesmo número horas/aula
para se estudar Processo Civil
e o Direito Civil. O senhor concorda com essas afirmações?
Qual a sua opinião sobre o nosso ordenamento jurídico?
Joel Dias Figueira - Eu concordo
em parte com o desembargador
Ricardo Roesler, no tocante à excessividade do formalismo que
nós temos na nossa cultura jurídica e judiciária também. Mas o
fato da dedicação de horas/aula
para a disciplina de direito material e direito instrumental, isso
talvez haja uma variação de currículo para currículo das universidades e eu não poderia fazer
essa afirmação de que todas elas
têm o mesmo número de horas/
aula. Mas nesse ponto eu não
vejo um indicador de formalismo
ou não pelo fato de ter a mesma
carga horária. São duas disciplinas importantes em que pese o
direito material aquele que rege
a vida das pessoas naturais, das
pessoas jurídicas, mas não há
como operacionalizar o direito
material sem o instrumento que
é processo. Não basta ter o direito, é preciso que ele se realize.
E para realizá-lo precisa-se de
processo. E sobre o ordenamento jurídico, eu vejo com preocupação, pois vivemos num país
que quer resolver os problemas
legislando, quando o número excessivo de normas torna difícil a
administração privada, pública,
a própria aplicação das leis. Nós
temos no Brasil um emaranhado
de normas que tornam praticamente inviável uma governabilidade do judiciário. Nós estamos

conversando agora e devem
estar sendo editadas desde a
União, estados e municípios uma
enxurrada de normas de difícil
interpretação, pois as normas se
entrelaçam para o aplicador do
Direito quando vai aplicá-la no
caso concreto e isso dificulta não
só o julgamento como também
de impossível compreensão para
o homem leigo e quando nós sabemos que não podemos nos escusar de aplicar, de viver em sintonia com o sistema normativo
alegando que não conhecemos
o sistema normativo. Hoje, felizmente, temos a informática para
nos auxiliar.

OJ - Qual a sua avaliação sobre
o nível de qualidade dos cursos de Direito do país, em especial os existentes em Santa
Catarina?
JDF - Há uma decadência gradativa dos cursos jurídicos no Brasil,
salvo raríssimas exceções, e é um
problema de origem, não é uma
constatação atual e nem estamos
em fase final desse problema relativo ao baixo nível dos cursos
jurídicos no Brasil. As faculdades de direito são de fácil criação
aparentemente, porque dispensa
equipamento e tecnologia. São
basicamente livros, professores,
uma sala de aula, um quadro negro à moda antiga e giz. Então,
isso facilita a proliferação dos
cursos de direito. Se os cursos
jurídicos não utilizam tecnologia
e equipamentos como na medicina, pelo menos ele exige uma
capacitação, uma qualificação de
formação teórica e prática dos
profissionais que não se encontra com facilidade nem mesmo
nas grandes cidades. Você vai
precisar de profissionais do ramo
da Filosofia do Direito, da Sociologia Jurídica, etc. Então, aonde
vai se encontrar um número razoável de profissionais qualificados para atender essa demanda
que está no mercado? Não existe,
portanto, profissionais suficientemente qualificados para atender o número de universidades
que aí estão.
OJ – Recentemente, um desembargador carioca, em entrevista à imprensa, criticou o
rigor excessivo praticado nos
concursos para ingresso na
magistratura, enfatizando que
hoje se busca muito mais selecionar doutrinadores do que
propriamente juízes. Ele está
certo ou o problema é mesmo
falta de preparação por parte
dos candidatos?

Daniella Machado | Assessoria de imprensa TJ/SC

Dono de um currículo invejável, o desembargador Joel Dias
Figueira Júnior, recentemente
empossado no cargo pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina
(TJ/SC), analisa nesta entrevista
questões atinentes ao funcionamento do Poder Judiciário,
o formalismo que o cerca, o excesso de leis em vigor no país,
bem como o processo adotado
atualmente para selecionar os
magistrados que irão atuar nas
diversas comarcas do Estado. A
qualidade dos cursos de Direito
em funcionamento hoje no país
também é alvo das suas observações. Confira:

Des. Joel considera 30 anos uma boa idade para iniciar carreira
JDF - Eu acho que de certa maneira ele está certo. Os concursos talvez pudessem ser um pouco menos rigorosos e elevando
o nível de exigência no trabalho
do estágio probatório dos juízes,
dos promotores, dos procuradores federais, dos juízes federais.
Um trabalho feito em conjunto
com a corregedoria, com a academia judicial, com a escola. Por
melhor que seja o candidato, a
prova mede um conhecimento
momentâneo e sempre tem uma
boa dose de sorte. Então eu penso
que as provas devam ser rigorosas, mas talvez não com a intensidade que vem se apurando cada
vez mais, porém com um acompanhamento rigoroso, aí sim, do
estágio probatório. A postura do
magistrado na sua vida pessoal,
a condição das audiências, o relacionamento com as partes, com
os advogados, com o serventuário, a qualidade do julgamento,
a produtividade, os feed-backs
que se obtém através dos cursos
de aperfeiçoamento. Então, eu
acho que é no dia-a-dia, que seria um teste permanente durante o estágio, que se conseguiria,
aí sim, selecionar, ainda melhor,
os nossos magistrados. O estágio deveria servir mais como um
filtro verdadeiro do dia-a-dia da
atuação do juiz ou do membro do
Ministério Público.

OJ - Falta de vivência prejudica?
JDF - Eu acho que a falta de vivência conta. A experiência pessoal,
a vida nos ensina muita coisa, é a
melhor escola que nós temos. A
nossa bagagem adquirida com o
passar do tempo, com as dificuldades, com a formação de uma família, o nosso convívio profissional vai evoluindo com o passar do
tempo e a nossa função é muito
difícil, na verdade é uma missão
aqui na terra que nós temos que
cumprir da melhor forma possível, que é julgar nosso semelhante, o que é muito difícil. Então
isso além de conhecimento, além
de ética, além de formação cultural geral, exige do magistrado
uma postura, uma boa índole, um
comportamento adequado à função que ele exerce e eu não tenho
a menor dúvida que nós podemos
encontrar pessoas que não preencham esse perfil nem com quarenta, nem com cinquenta, nem
com sessenta anos. Mas no início,
para a função que esses jovens juízes vão realizar, eu acho que talvez o ideal fosse em torno de uns
trinta anos para que se desse início a possibilidade de ingressar
na carreira, por que já teria além
de uma bagagem de experiência
prática forense maior, o candidato já estaria mais maduro, pela
sua própria experiência de vida.

Isso nós trazemos em cada sentença, em cada decisão do Poder
Judiciário tem um conteúdo subjetivo, cultural, filosófico, religioso que não aparece na sentença,
mas que está embutido naquele
ato de julgar. Então, quanto mais
maduro se estiver para se decidir
um conflito, eu acho que é muito
melhor para o jurisdicionado.
OJ - Pela sua experiência e conhecimento, fruto de intenso
estudo sobre o Direito, o que
é preciso fazer para tornar a
nossa justiça mais ágil?
JDF - A justiça do primeiro grau
precisa ser ainda mais bem estruturada. Há uma necessidade
de nos municipalizarmos gradativamente a justiça. Outra coisa
que precisaria de pouco investimento, mas que produziria resultados muito importantes, seria
o aprimoramento dos juizados
especiais cíveis, em especial. Na
medida em que nós tivermos
juizados especiais com uma boa
estrutura e com um bom funcionamento, e isso se faz sem
a necessidade de magistrados,
porque basta que nós formemos
conciliadores, utilizando mais os
advogados como juízes leigos, se
nós dermos aos jurisdicionado
uma demonstração de que essa
justiça vai ser mais rápida e tão
boa quanto a justiça comum, ele
não vai optar por demandar em
uma vara cível e vai fazer a opção
pelo juizado especial. Isso seria
uma forma de desafogar o judiciário. Nós já estamos trabalhando
nesse sentido, mas acredito que
ainda tem muito que ser feito e
na medida em que nós conseguirmos aumentar esses juizados
para os municípios, para os distritos, sub-distritos, utilizando a
colaboração da própria comunidade, nós vamos ter um resultado positivo para o cidadão, além
de uma justiça que consegue dar
resultado mais rápido e satisfatório, porque normalmente vão
tentar encontrar a solução através de um acordo. Não que seja
melhor ou pior do que uma sentença, mas porque a composição
amigável é a melhor forma de se
resolver, porque se resolve o conflito jurídico e sociológico. Outra
maneira seria criar câmaras de
mediação nas varas cíveis, um
encaminhamento direto para a
essas câmaras tentando um acordo antes da ação propriamente
dita e, somente, se não houvesse
a auto-composição, então se seguiria os trâmites regulares. Essa
também seria uma providência
simples e barata.
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Cláudio Dutra assume
a presidência do TRE
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Vice-presidência será exercida pelo desembargador Newton Trisotto,

que também comandará a Corregedoria Regional Eleitoral no Estado

Os desembargadores Cláudio Barreto Dutra e Newton
Trisotto tomaram posse, no
dia 25 de março, respectivamente, nos cargos de presidente e vice-presidente. A
solenidade aconteceu na sala
de sessões do Pleno, térreo,
na sede do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE/SC).

Cláudio Barreto Dutra atuou
como corregedor regional
eleitoral e vice-presidente do
Tribunal desde março do ano
passado. No último dia 2 de
fevereiro, tornou-se presidente em exercício em virtude da
renúncia do desembargador
João Eduardo Souza Varella,
que assumiu a vice-presidência
do Tribunal de Justiça do Esta-

do. O TRE/SC também passará
a contar, com um novo vicepresidente e corregedor regional eleitoral, o desembargador
Newton Trisotto, que está em
exercício nas funções desde o
dia 2 de fevereiro, quando o desembargador Dutra assumiu o
comando da Corte catarinense.
O novo presidente, Cláudio
Barreto Dutra, é natural de São
Bento do Sul, Santa Catarina.
Graduou-se em Direito pela
Universidade Federal de Santa Catarina, em 1975. Ingressou na magistratura estadual,
em 3 de novembro de 1977,
no exercício no cargo de juiz
substituto, com lotação em São
Joaquim. Em 25 de julho de
1979 foi promovido, por merecimento, ao cargo de juiz de

Direito. Atuou nas comarcas
Itapiranga, Turvo, Canoinhas,
Chapecó, Criciúma, Blumenau
e na Capital. De 1994 a 1996,
compôs na classe de juiz, como
juiz de Direito, o Tribunal Regional Eleitoral. Em 5 de abril
de 2006 assumiu como 2º suplente na vaga de desembargador do TRE/SC. Em 23 de março de 2008 passou a exercer os
cargos de vice-presidente do
TRE/SC e de Corregedor Regional Eleitoral.
O desembargador Newton
Trisotto é catarinense de Ituporanga. Formou-se pela Faculdade de Direito da Fundação Regional de Blumenau em 1972.
Ingressou na magistratura catarinense em 30 de novembro
de 1976. Foi nomeado desem-

Cláudio Dutra (esq.) e Newton Trisotto cumprimentam-se na solenidade
bargador do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina em fevereiro
de 1997. Exerceu o cargo de
Corregedor-Geral da Justiça do
Estado de Santa Catarina no
biênio 2006/2008. Lecionou a
cadeira de Direito Civil na Fa-

culdade de Direito de Joinville e
na Escola do Ministério Público
de Santa Catarina. Foi também
professor de Direito Processual
Civil e vice-diretor da Escola da
Magistratura do Estado de Santa Catarina (Esmesc).

Durante a jornada, os participantes terão contato com
temas ligados à representação
partidária, direitos da criança,

do adolescente e da juventude,
segurança pública, democracia,
movimentos sociais, mundo do
trabalho, judicialização da política, acesso à justiça, cidadania,
violência de gênero, dignidade
da pessoa humana, direito à
saúde e outros.
A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) obteve
- em contrapartida pela divulgação do evento em seus meios
de comunicação - a disponibilização de cinco vagas, as quais
(ou outras que forem ofertadas
futuramente) serão sorteadas

entre seus associados.
O evento é organizado pelo
Núcleo de Estudos em Estado, Política e Direito (NUPED)
em parceria com o Núcleo de
Pesquisa em Direitos Humanos e Cidadania (NUPEC) da
Universidade do Extremo Sul
Catarinense (UNESC) e com o
Laboratório em Direito Sanitário e Saúde Coletiva (LADSSC/
UNESC) e conta ainda com
o apoio do Curso de Direito
(UNESC). Outras informações
podem ser obtidas no endereço
eletrônico já acima citado.

tuação, e considerando que só
com a transparência na tomada de decisões, tanto jurídicas
quanto administrativas, é que
será construída e sedimentada
a confiança no Poder Judiciário,
pedi afastamento da honrada
função de Corregedora Auxiliar
do Conselho Nacional de Justiça,
para que não pairasse nenhuma
dúvida quanto à transparência
daquela instituição na sua função correicional”, frisou.
“A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) aproveita o ensejo para declarar que

a decisão tomada pela Juíza Janice Ubialli é digna das nossas elevadas considerações, uma vez
que demonstra a um só tempo a
firmeza de caráter dessa ilustre
magistrada, o seu despreendimento em relação ao status que
tal cargo pode lhe conferir e o
seu compromisso com os mais
caros valores republicanos. A
AMC ressalta, ainda, que continua, como sempre esteve, de
portas abertas para apoiar a colega naquilo que for necessário”,
destaca o presidente da AMC,
juiz Paulo Ricardo Bruschi.

Criciúma sedia debate sobre Direitos Fundamentais e Estado
II Jornada de
Produção Científica
em Direitos
Fundamentais e
Estado

A Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc)
promove, entre os dias 11
e 13 de maio deste ano, em
Criciúma (nas dependências

da instituição), a II Jornada
de Produção Científica em
Direitos Fundamentais e Estado. O tema central do encontro será: “Direitos funda-

mentais e Estado: políticas
públicas e práticas democráticas”, sendo analisado
por meio de conferências e
exposição de trabalhos acadêmicos distribuídos em diversos eixos temáticos com a
colaboração de uma rede de
pesquisadores de diversas
universidades nacionais e
internacionais.

A Juíza Janice Goulart Garcia Ubialli enviou na tarde do
dia 3 de abril carta à Direção
da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), na
qual informava que estaria
deixando a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão integrante do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ). O motivo, segundo a magistrada, é que, recentemente, aportou na Corregedoria do CNJ “pedido de
providências” contra colegas
catarinenses, que, cumprindo Portaria da Corregedoria-

Geral da Justiça, designaram
como Leiloeiro Público Lúcio
Ubialli, destacando que se tratava de seu esposo e, em face
disso, por eles estaria sendo
“favorecido”.
Em nome da lisura, da transparência e da ética que norteiam a atividade judicante, em
especial a exercida pela magistratura catarinense, a Juíza Janice Ubialli entendeu por bem
abdicar da nova função, assumida no dia 23 de março deste
ano. “Diante da inesperada si-
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Juíza Janice Ubialli afasta-se da Corregedoria Nacional de Justiça

Juíza Janice Goulart Ubialli
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Medida, a ser implementada já no mês de maio, atende pleito formulado pela Associação dos Magistrados Catarinenses

A suspensão deveu-se à queda de arrecadação registrada no
Estado a partir da crise econômica mundial. Em duas resoluções, publicadas no dia 26 de
março, o TJ anunciou medidas
com o objetivo de reduzir gastos e adequar o orçamento aos
números decrescentes da arrecadação estadual – também afetada pelas enchentes registradas principalmente na região
do Vale do Itajaí no final do ano
passado.
Anterior a essa data, porém,
o Pleno do Tribunal apreciou e
aprovou, na tarde do dia 18 de
março, em sessão administrativa, a promoção de oito magistrados pelos critérios de merecimento e antigüidade.
Foram promovidos os juízes
Mônani Menine Pereira (juiz
de Direito da Comarca de Rio

do Campo), Jussara Schittler
dos Santos Wandscheer (juíza
de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Xanxerê), André
Augusto Messias da Fonseca
(juiz de Direito da 1ª vara Cível
da Comarca de Campos Novos),
Davidson Jahn Mello (juiz de
Direito da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Itajaí), Lígia Boetger Mottola (juíza de Direito
da 1ª Vara Cível da Comarca de
Braço do Norte), Alexandra Lorenzi da Silva (juiz de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Palhoça), Giuliano Ziembowicz
(juiz de Direito da 2ª Vara Cível
da Comarca de Tubarão) e Brigitte Remor de Souza May (juiz
de Direito da 1ª vara Criminal
da Comarca da Capital). Dentre
todos os promovidos, o juiz Davidson fez pedido de opção.
O TJ aprovou, ainda, o pedido de opção formulado pelos
magistrados Sérgio Luiz Junkes
(Vara da Infância e Juventude da
Comarca de Joinville), Luiz Henrique Martins Portelinha (Vara
da Família do Foro do Continente da Comarca da Capital), Haidée Denise Grin (1ª Vara Cível
da Comarca da Capital) e Mauro
Ferrandin (Juiz Especial da Comarca de Brusque).
Outros dois pedidos de remoção foram apreciados e aprovados pelo Pleno. O magistrado
Rafael Milanese Spillere teve seu
pedido de remoção aprovado
para o cargo de juiz de Direito
da Comarca de Turvo. Por sua
vez o magistrado Rafael Osório
Cassiano teve aprovado pleito de
remoção para o cargo de juiz de

Altamiro de Oliveira recebe o carinho da família ao assumir o cargo de juiz de direito de 2º grau
Direito da Comarca de Garuva.

Turmas de Recursos
O juiz Stephan Klaus Radloff,
titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Blumenau, teve sua
indicação aprovada pelo Pleno
do TJ para passar a integrar a 2ª
Turma de Recursos, com sede
naquela unidade jurisdicional,
o mesmo ocorrendo com o juiz
Antônio Carlos Junkes dos Santos, titular da 2ª Vara Cível da
Comarca de Lages, indicado para
integrar a 6ª Turma de Recursos,
como sede naquela comarca.
Novos diretores
As Comarcas de Concórdia,

Tribunal atende novos pedidos de
opção e indicação para direção de Foro
Quatro pedidos de opção
foram apreciados e aprovados por unanimidade durante sessão administrativa do
Pleno do TJ realizada na tarde
do dia 1º de abril. Os magistrados Stanley da Silva Braga
e Newton Varella Júnior, atualmente lotados na Câmara
Especial Regional de Chapecó
(CERC), tiveram aprovados
pedidos de opção para ocupar cargos de Juiz de Direito
de 2º Grau junto ao Tribunal
de Justiça, em Florianópolis.
Braga na vaga aberta com a
nomeação do juiz Joel Dias
Figueira Júnior ao cargo de

desembargador; e Varella
Júnior na vaga aberta com
a nomeação do juiz Cláudio
Valdyr Helfenstein ao cargo
de desembargador.
Também foram aprovadas
as opções dos juízes Roberto
Lepper (1º Juiz Especial da Comarca de Joinville) e Maria Teresa Visalli da Costa Silva (4ª Vara
Cível da Comarca da Capital). Na
mesma sessão, foi aprovada a indicação das juízas Karen Guollo
e Liene Francisco Guedes para,
respectivamente, assumirem a
direção do Foro das Comarcas
de Urussanga e Tubarão.

Justiça Eleitoral
O Pleno do Tribunal de Justiça também deu provimento
aos cargos de juiz substituto,
categoria desembargador; e
juiz substituto, categoria juiz
de direito, ambos do Tribunal
Regional Eleitoral. No primeiro caso, em substituição ao desembargador Newton Trisotto,
que assumiu como juiz efetivo,
foi escolhido o desembargador
José Mazoni Ferreira. No segundo caso, em função do término
do 1º biênio do mandato da juíza Cláudia Lambert de Faria, foi
escolhido o juiz Francisco José
Rodrigues de Oliveira Neto.

Videira e Ibirama já possuem
novos diretores. O Pleno do Tribunal de Justiça aprovou hoje
a indicação dos magistrados
Uziel Nunes de Oliveira, Cláudio
Barbosa Fontes Filho e Rafael
Brüning para ocuparem os respectivos cargos.
Novo juiz de direito de 2º grau
O juiz Altamiro de Oliveira
tomou posse, na tarde de hoje,
como juiz de direito de 2º grau.
Escolhido pelo critério de antiguidade, o magistrado passa a
ocupar a vaga aberta com a promoção do desembargador Joel
Dias Figueira Júnior.
Natural de Florianópolis, Oli-

veira ingressou no Poder Judiciário em agosto de 1981, após
aprovação em 1º lugar no concurso público, para oficial de
justiça e, em maio de 1989, para
a magistratura. Ele iniciou na
magistratura catarinense como
juiz substituto na Comarca de
Criciúma em 22/05/1989. Posteriormente, atuou nas comarcas de São José e Capital, sendo
promovido ao cargo de juiz de
direito com atuação na Comarca
de Campo Erê, em 02/04/1992.
Altamiro atuou ainda nas comarcas de Capinzal, Caçador;
como juiz agrário; e atualmente
exercia a função de 1º juiz especial da comarca de Lages.

Pleno aprova indicação para direção do
Foro de Brusque e permuta de juízes
O Pleno do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina
(TJ/SC), em sessão administrativa realizada na tarde
do dia 15 de abril, aprovou
a indicação do juiz Edemar
Leopoldo Schlösser para
assumir a direção do Foro
da Comarca de Brusque.
Na mesma sessão, o Pleno
aprovou, ainda, a permuta
entre os magistrados Augusto
César Allet Aguiar e Elleston
Lissandro Canali, titulares,
respectivamente, da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Tubarão e 2ª Vara Cível da Co-

marca de Indaial.
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O Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina (TJ/
SC), atendendo a pleito formulado pela Associação dos
Magistrados
Catarinenses
(AMC), retomará, já a partir
da primeira sessão de maio, o
processo de movimentação da
carreira da magistratura catarinense. A medida será implementada de acordo com a disponibilidade orçamentária do
TJ. “A AMC, em nome da magistratura catarinense, agradece
à presidência do Tribunal de
Justiça pelo empenho dedicado na análise e desfecho da
referida postulação”, destaca
o presidente da entidade, juiz
Paulo Ricardo Bruschi.

Juiz Edemar Leopoldo Schlösser
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TJ retoma movimentações de magistrados
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Violência contra a mulher
cresce 136% no estado
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Um ano e meio depois da aprovação da Lei Maria da Penha, SC já conta
com 11,1 mil processos em andamento relativos à violência doméstica

O Judiciário catarinense foi
pioneiro no país ao implantar
os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,
nas Comarcas de Florianópolis, Chapecó e Tubarão. Nestas
unidades, os magistrados têm a
incumbência de dar prioridade
aos casos relacionados à agressão doméstica (violência física,
moral, psicológica, patrimonial,
sexual etc.) contra as mulheres.
Responsável pelo Juizado de
Violência Doméstica contra a
Mulher da Comarca da Capital,
o juiz Leopoldo Brüggemann,
titular da 3ª Vara Criminal, res-

ponde por cerca de 1,1 mil ações
desta natureza. Já no oeste catarinense, o juiz substituto Roque
Lopedote coordena a unidade da
Comarca de Chapecó, que possui
315 ações. Em Tubarão, o juizado funciona na Casa da Cidadania, junto ao escritório modelo
da Universidade do Sul do Estado (Unisul), onde acadêmicos
do curso de Direito atuam como
conciliadores. O juiz substituto
Lírio Hoffmann Júnior, cooperador da unidade, atualmente tem
378 ações sob sua responsabilidade. Ações relativas a Lei Maria
da Penha também tramitam nas
demais comarcas catarinenses,
ainda que nestas unidades não
existam juizados específicos.

Lei Maria da Penha

A Lei Maria da Penha –
como ficou conhecida a Lei nº
11.340/2006 – recebeu este
nome em homenagem à cearense Maria da Penha Maia
Fernandes. Foi a história desta Maria que mudou as leis de
proteção às mulheres em todo

Pleno aprova o vitaliciamento de
28 magistrados em Santa Catarina
O Pleno do TJ, em sessão
realizada na tarde de 1º de
abril, apreciou e aprovou o
processo de vitaliciamento de
28 juízes substitutos. “Todos
reúnem condições de ser vitaliciados, uma vez que aprovados pela Academia Judicial e
sem qualquer registro de incidentes neste período”, avaliou
o corregedor-geral da Justiça,
desembargador José Trindade dos Santos.
Seu voto foi acompanhado
pelos demais integrantes do Pleno, que adotou posição unânime
pelo vitaliciamento dos seguintes magistrados: Mônani Menine Pereira, Orlando Luiz Zanon
Júnior, Fernando Orestes Rigoni,
Raphael de Oliveira Silva Borges,
Gustavo Schwingel, André Milani, Rafael Germer Condé, Janiara
Maldaner Corbetta, Tanit Adrian
Perozzo Daltoé, Anuska Felski
da Silva, Lírio Hoffmann Júnior,

Bernardo Augusto Ern, Graziela
Shizuiho Alchini, Iolmar Alves
Baltazar, Murilo Leirião Consalter, Welton Rubenich, Alessandra Meneghetti, Luciana Santos
da Silva, Daniela Fernandes
Dias, Luciana Pelisser Gottardi,
Surami Juliana dos Santos Heerdt, Liana Bardini Alves, Klauss
Corrêa de Souza, Ruy Fernando
Falk, Emerson Feller Bertemes,
Renato Mastella, Roque Lopedote e Fernando Cordioli Garcia.
“Aos magistrados, as nossas
saudações pelo cumprimento
de mais esta etapa de suas carreiras, as quais, confiamos, serão coroadas de pleno êxito. De
igual forma cumprimentamos
o Pleno do Tribunal, na pessoa
do eminente corregedor-geral
da Justiça, desembargador José
Trindade dos Santos, pelo justo
reconhecimento ao trabalho dos
nossos valorosos magistrados”,
disse o presidente da AMC, juiz
Paulo Ricardo Bruschi.

o país. A biofarmacêutica foi
agredida pelo marido durante
seis anos. Em 1983, ele tentou
assassiná-la duas vezes: na primeira, com um tiro, quando ela
ficou paraplégica; e na segunda,
por eletrocussão e afogamento.
Somente depois de ficar presa
à cadeira de rodas, ela foi lutar
por seus direitos. Então lutou
por 19 anos e meio até que o
país tivesse uma lei que protegesse as mulheres contra as
agressões domésticas. Em 7 de
agosto de 2006, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Maria da Penha, criada com o objetivo de punir com
mais rigor os agressores contra
a mulher no âmbito doméstico
e familiar. Hoje, Maria da Penha
é símbolo nacional da luta das
mulheres contra a opressão e
a violência. A lei alterou o Código Penal no sentido de permitir que os agressores sejam
presos em flagrante ou tenham
a prisão preventiva decretada.
Antes disso, mulheres vítimas
desse tipo de violência deixa-

Pena para homens que batiam em mulheres passou de um para três anos
vam de prestar queixa contra os
companheiros porque sabiam
que a punição seria leve, como
o pagamento de cestas básicas.
A pena, que antes era de no máximo um ano, passou para três.
Contudo, o propósito da legislação não é prender homens, mas
proteger mulheres e filhos das

agressões domésticas. Entre as
medidas protetivas à mulher estão: proibição de determinadas
condutas, suspensão ou restrição do porte de armas, restrição ou suspensão de visitas aos
dependentes menores, pedidos
de afastamento do lar, prisão do
agressor, etc.

retor geral da Escola Superior da
Magistratura de Santa Catarina
(Esmesc); e pelo procurador geral do Estado de Santa Catarina,
Sadi Lima, que na ocasião representou o governador do Estado
Luiz Henrique da Silveira.
Logo após, houve explanações
dos coordenadores do evento,
Juízes Edison Zimmer e Marce-

lo Carlin. A palestra “Reflexões
sobre Improbidade Administrativa” foi a segunda do dia, sendo
ministrada pelo Juiz Hélio do
Vale Pereira. Em seguida, houve
reunião dos grupos de discussão,
os quais apresentaram seus respectivos relatórios. O evento, realizado durante todo o dia, continuou no sábado pela manhã.

Academia Judicial promove curso
de aprimoramento para magistrados

Magistrados de todo o Estado participaram nos dias 19 e
20 de março do curso de aperfeiçoamento promovido pela
Academia Judicial do Poder Judiciário de Santa Catarina, com
o apoio da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) e
Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina
(Esmesc), destinado à analisar
aspectos do Direito Constitucional e Direito Público.
O evento, realizado no auditório da Associação, contou com a
participação de quase 100 magistrados. O presidente da AMC, juiz
Paulo Ricardo Bruschi, integrou
a mesa de abertura, composta
ainda pelo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
desembargador João Eduardo
de Souza Varella; pelo diretor
executivo da Academia Judicial,
desembargador Sérgio Roberto
Baasch Luz; juiz Sílvio Franco, di-

Evento reuniu cerca de 100 magistrados de SC no auditório da AMC

Andréa da Silva

O número de ações que tramitam nas 111 comarcas de
Santa Catarina envolvendo
violência doméstica e familiar contra a mulher cresceu
136% nos últimos 18 meses.
Em agosto de 2007, no primeiro aniversário da Lei Maria da
Penha, eram 4,7 mil ações em
curso. Hoje, um ano e meio
depois, são 11,1 mil processos em andamento.
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Câmara apresenta bom desempenho
Sissa Granada | Assessoria de Imprensa TJ/SC

Menos de dois meses após a instalação, a unidade jurisdicional está zerando os processos recebidos pelo Tribunal de Justiça

Solenidade de inauguração da Câmara Regional de Chapecó movimentou comunidade jurídica do Oeste
No último dia 5 de fevereiro, Santa Catarina deu um importante passo no projeto de
descentralização do judiciário
local, imperativo contemporâneo que pretende aumentar a
celeridade na tramitação dos
processos. Localizada a 630
quilômetros de Florianópolis,
a Câmara Especial Regional de
Chapecó, CERC, foi a primeira

comarca do interior do Brasil
a receber uma câmara de julgamento de recursos e apelações. Menos de dois meses depois, a unidade juridiscional
já está zerando os processos
encaminhados pelos órgãos
fracionários do TJ/SC após a
sua instalação.
Para o juiz Luis Fernando Bol-

ler, que participou da instalação,
composição e primeira sessão de
julgamentos da Câmara Especial,
“não há dúvida alguma de que
a iniciativa atribui ao judiciário
de Santa Catarina o conceito de
instituição de vanguarda”. O magistrado assinala que este marco histórico situa-se ao lado do
sistemático desenvolvimento de
projetos de racionalização, cele-

amplia a perspectiva de melhor
aplicação da Justiça e significa
“tornar o Judiciário mais próximo do cidadão”.
Em nome da universidade, o
reitor Odilon Luiz Poli enfatizou
a estratégia de aproximação com
outras instituições, porque “melhora a formação e a consciência
dos alunos e dos docentes quanto à inserção na comunidade”. A
coordenadora do curso de Direito da Unochapecó, professora
Maria Aparecida Caovilla, afirma
que a realização dessa sessão
da Câmara na universidade é o
resultado das atividades que a
instituição, através do curso de
Direito, “vem realizando para
motivar e consolidar o trabalho
da Câmara Especial Regional e
também pela estreita relação
que a universidade mantém com
a comunidade e com as instituições públicas”. A coordenadora
assinala, ainda, a função didática

que a atividade representa para
a comunidade acadêmica: “Serve
como experiência da dinâmica
da prática profissional e mostra
como é a atuação de uma Câmara
de Julgamento”.
Estiveram presentes os desembargadores titulares da Câmara Edson Ubaldo, César Abreu, Lédio
Rosa de Andrade e Rejane Andersen - e os desembargadores substitutos, Newton Varella Júnior e
Altamiro de Oliveira. Também
foram convidados representantes da Prefeitura Municipal de
Chapecó, Câmara Municipal de
Vereadores, Secretaria de Desenvolvimento Regional, Ministério
Público, Justiça Federal e polícias
Civil, Militar e Federal. A sessão
prosseguiu até às 19h, quando o
desembargador César Abreu ministrou palestra com o tema “Governo e Judiciário”.
A Câmara Especial Regional
de Chapecó, instalada de forma

ridade e efetividade da prestação
jurisdicional, ações que resultaram nos mutirões de conciliação,
mutirões de sentença, casas da
cidadania, e desenvolvimento de
um sistema de automação que,
em breve, tornará real o processo
eletrônico em âmbito estadual.
A instalação da comarca faz
parte de uma série de medidas
de descentralização do Sistema
Judiciário, prevista pela Emenda
Constitucional 45, e colocada em
prática em Santa Catarina com
vanguardismo. Em São Paulo,
por exemplo, já se estuda a instalação de uma câmara recursal
em Campinas. Boller acredita
que tal descentralização, representada no estado pela criação
do órgão fracionário, além de
proporcionar maior efetividade regional, também desafoga o
Tribunal de Justiça, permitindo
que a excessiva quantidade de
recursos alcance maior rapidez
de processamento.
Presidida pelo desembargador Edson Ubaldo, juntamente
com César Abreu e Lédio Rosa
de Andrade, a Câmara está tendo competência sobre outras 27
comarcas da região Oeste. “A comunidade jurídica do Oeste está
não só com grande expectativa
como também confiança no sucesso desta nova empreitada do
Judiciário catarinense”, afirmou
o desembargador Edson Ubaldo,
que advogou naquela região por

muitos anos.
Na última reunião do Tribunal
Pleno, dia 1° de abril, a Câmara
Especial Regional de Chapecó
apresentou os resultados do
primeiro passo rumo à descentralização: “já na próxima sessão
teremos concluído o julgamento
de todos estes processos”, afirmou o desembargador Ubaldo.
Por conta disso, o magistrado
conseguiu a aprovação para que
os processos oriundos da região
de abrangência da CERC atualmente em tramitação nas câmaras julgadoras do Tribunal, mesmo que anteriores ao dia 6 de
fevereiro do ano passado, sejam
todos encaminhados para análise em Chapecó. Outro pedido
formulado pelo desembargador
Ubaldo, que trata da ampliação
de competência da CERC para
analisar e julgar agravos de instrumento em seus juízos de admissibilidade, será estudado em
conjunto com a Câmara Cível
Especial do TJ/SC antes de deliberação final.
Para Boller, a Câmara Regional
é a superação do desafio de garantir a presença e funcionamento do Judiciário a uma distância
de cerca de 600 quilômetros de
sua sede, no oeste do estado. “A
regularidade de funcionamento,
a qualidade da estrutura e a padronização do procedimento não
deixam de evidenciar o processo
de contínua evolução”.

Motivados pelo grande número de alunos presentes na
primeira sessão, realizada no
dia 12 de março deste ano, os
titulares da Câmara Especial
Regional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, instalada em Chapecó, decidiram
promover, no dia 23 de abril, a
terceira sessão de julgamento
de processos do órgão nas dependências da Unochapecó. A
pauta comportava 91 processos para julgamento, de áreas
como recursos cíveis, apelações, agravos e ações revisionais de contrato.
O presidente da Câmara Especial, desembargador Edson
Ubaldo, destacou a parceria com
a universidade e o apoio para a
instalação da unidade descentralizada do Tribunal. Já o desembargador César Abreu disse que
realizar a sessão na Unochapecó

Divulgação| Assessoria de Imprensa Unochapecó

Unochapecó sedia sessão de julgamento da Câmara Regional

Alunos acompanham de perto a apreciação de mais de 90 processos
pioneira em 4 de fevereiro deste
ano pelo Tribunal de Justiça de
Santa Catarina. Com o funcionamento dessa Câmara, a meta é
dar maior celeridade no trâmite
processual de Segundo Grau, evitando que as partes interessadas

se desloquem para a capital do
Estado. A unidade tem competência para atender 27 comarcas
da região Oeste de Santa Catarina, com abrangência sobre 117
municípios, que perfazem cerca
de 1,2 milhão de habitantes.
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Experiência pioneira
se tornará definitiva

O Judiciário - Santa Catarina
pode ser considerado um estado pioneiro na efetivação
de uma justiça mais célere e
descentralizada?
Carlos Adilson Silva - O Poder
Judiciário de Santa Catarina é
o pioneiro na descentralização
das atividades jurisdicionais
de segundo grau no País, concretizado através da criação e
instalação da Câmara Especial
Regional de Chapecó, tendo por
escopo assegurar o pleno aces-

so do jurisdicionado em todas
as fases do processo, bem como
dar maior celeridade ao julgamento dos recursos de competência do novel órgão fracionário descentralizado.
OJ - Quais foram os primeiros
passos até chegarmos à categoria de vanguarda?
CAS - Após ampla e salutar discussão acerca da conveniência
e oportunidade, o Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, por
seu Tribunal Pleno, dando cumprimento ao preceito contido
no art. 125, §§ 5º e 7º da Constituição Federal, instituiu, em
caráter experimental, a Câmara
Especial Regional de Chapecó,
através do Ato Regimental n. 91
de 13.11.2008.
OJ - De que maneira a Câmara Regional Especial ratifica
este processo?

Celeridade marca início dos trabalhos

Os desembargadores Edson
Ubaldo, César Abreu e João
Henrique Blasi – que substitui eventual impedimento do
desembargador Lédio Rosa de
Andrade - estiveram na sessão junto aos juízes do 2º grau
Newton Varella Júnior e Altamiro de Oliveira.
Desde sua instalação, a Câ-

mara Especial Regional de
Chapecó recebeu 486 processos originários de 27 comarcas do oeste catarinense, os
quais seriam, sem a existência
da Câmara Especial Regional,
encaminhados ao Tribunal de
Justiça, em Florianópolis. As
Comarcas contempladas são:
Chapecó, Coronel Freitas, Xaxim, Concórdia, Ipumirim, Itá,
Seara, São Miguel do Oeste,
Descanso, Itapiranga, Xanxerê,
Abelardo Luz, Ponte Serrada,
São Domingos, Mondaí, Palmitos, São Carlos, Campo Erê, Quilombo, São Lourenço do Oeste,
Cunha Porã, Maravilha, Modelo,
Pinhalzinho, Anchieta, Dionísio
Cerqueira e São José do Cedro.

Sissa Granada| Assessoria de Imprensa TJ/SC

Na segunda sessão de julgamentos da Câmara Especial,
no dia 26 de março, a partir
das 10 horas, no Salão do Júri
do Fórum de Chapecó, no 2º
andar, entraram em pauta 85
processos - todos recursos e
apelações de 2º Grau restritos ao direito privado.

Câmara já recebeu 486 processos de 27 comarcas do oeste de SC

CAS - Aproximando os jurisdicionados do extremo oeste
catarinense do segundo grau,
facilitando o acesso dos advogados e acadêmicos de Direito,
agilizando o julgamento dos
recursos de competência da
Câmara Especial Regional de
Chapecó.

OJ - Quais benefícios a descentralização pode trazer para a
justiça catarinense?
CAS - Acredito que a experiência
pioneira e de vanguarda tende
a se tornar definitiva, concretizando a descentralização das
atividades jurisdicionais do
egrégio Sodalício Estadual, permitindo, em futuro próximo,
que seja estendida para outras
regiões, entre as quais, Joinville
e Criciúma.
OJ - O que ainda pode ser melhorado na referida câmara?

Magistrado colaborou para diminuir número de processos remanescentes
CAS - A estrutura física e funcional é boa. Penso que, em razão
da demanda recursal, deverá
ser analisada, no decurso do

ano, a possibilidade de ampliação da competência para abranger matérias relativas ao Direito Comercial e Bancário.

Reclamações relativas à morosidade
diminuem, segundo Ouvidoria do TJ
Confirmando o empenho
do TJ/SC em aumentar a celeridade, a Ouvidoria Judicial
do Tribunal de Justiça registrou, no primeiro bimestre
de 2009, redução de 50%
nas reclamações relacionadas à morosidade da Justiça,
em comparação com o mesmo período de 2008. Dos 12
protestos de fevereiro, complementa a coordenadora do
setor, Mariana Pioner, apenas
um caracterizava falha da
Justiça.
Nas outras solicitações, a coordenadora verificou que os
processos reclamados seguiam
trâmite normal. Por outro lado,
os pedidos de informações relacionados aos programas do
Poder Judiciário, como o Justiça
Presente, aumentaram 50% neste mesmo período.
A Ouvidoria Judicial, em funcionamento desde 2006, recebe
pedidos de informações, reclamações, críticas e sugestões
relacionadas à prestação de
serviços judiciais e às atividades administrativas do Judiciário. Sua função é encaminhar
aos órgãos responsáveis as solicitações e informar aos inte-

Fernanda Pereira| Assessoria de Imprensa TJ/SC

O juiz de direito de 2º grau,
Carlos Adilson Silva, participou ativamente das primeiras
atividades da Câmara Especial
Regional de Chapecó. Nesta entrevista, o magistrado atesta a
importância do órgão no processo de descentralização da Justiça
e acredita que, por essa razão, a
experiência deve se estender a
outras regiões do Estado.
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O JUDICIÁRIO

Departamento situado no Tribunal está em funcionamento desde 2006
ressados as soluções adotadas.
Para isso, o setor responsável
tem dez dias para encaminhar
seu esclarecimento à Ouvidoria,
que possui 40 dias para responder as solicitações, geralmente
realizados num prazo menor,
variando de acordo com a complexidade do pedido.
Duas servidoras e duas estagiárias atuam no local, sob o
comando do ouvidor, desembargador José Mazoni Ferreira.
Em 2008, o setor atendeu 1.481
manifestações, a maioria por e-

mail (51%), com mais de 98%
pedidos solucionados. Em geral,
os principais assuntos abordados são informações sobre o Judiciário (27% em 2008) e sobre
processos (20%). Em 2008 e no
primeiro trimestre de 2009, a
Comarca da Capital foi aquela
que mais demandou serviços da
Ouvidoria Judicial, com 421 solicitações no ano passado e 62
entre janeiro e março. Mais informações no link www.tj.sc.gov.
br/institucional/especial/ouvidoria_judicial/formulario.htm .
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Mantida parceria entre mídia e Justiça
Encontro na capital serviu para iniciar discussões sobre a realização da segunda edição do Simpósio Judiciário e Imprensa

Dirigentes reafirmaram o compromisso de aproximação institucional
Em reunião realizada na
manhã do dia 17 de abril, dirigentes das Associações dos Magistrados Catarinenses (AMC)
e Associação Catarinense de
Imprensa (ACI) reafirmaram o
compromisso de manutenção
da parceria existente entre as
duas instituições, visando ampliar a aproximação entre ma-

gistrados e jornalistas. Na ocasião, os presentes discutiram
também acerca da realização
da segunda edição do Simpósio Judiciário e Imprensa, que
este ano poderá ser realizado
na cidade de Joinville.
O presidente da AMC, juiz Paulo Ricardo Bruschi, juntamente

com o 1º vice-presidente, juiz
Sérgio Luiz Junkes, o diretor de
comunicação social da AMC, desembargador Edson Nelson Ubaldo, e seu adjunto, desembargador
Jaime Luiz Vicari, foi recepcionado pelo presidente da ACI, jornalista Ademir Arnon, e membros
da entidade, entre eles os jornalistas Moacir Pereira, Déborah Almada e Carlos Stegmann.
O anfitrião do encontro, Ademir Arnon, deu as boas vindas
aos convidados e disse estar satisfeito com a manutenção da
parceria entre as duas entidades.
“Estamos muito contentes em
continuar essa parceria com a
AMC, a qual será de grande importância para nós jornalistas e
para toda a sociedade”, frisou.
O presidente da AMC, por sua
vez, afirmou seu interesse em
dar prosseguimento no trabalho
de aproximação entre mídia e
magistrados. “Juízes e jornalistas
trabalham com a mesma matériaprima, qual seja, o fortalecimento
da democracia. O que ocorre é

No primeiro encontro, realizado na sede da OAB/SC, os
magistrados foram recebidos
pelos advogados Paulo Marcondes Brincas (vice-presidente),
Waltoir Menegotto (membro
do conselho estadual da OAB)
e Márcio Luiz Fogaça Vicari. Entre outros assuntos, discutiu-se
sobre a necessidade de um esforço conjunto para o melhoramento da estrutura humana e
material do Poder Judiciário.
Na sequência, os magistrados mantiveram encontro com
o presidente da ACMP, promotor
de justiça Rui Carlos Kolb Schie-

fler, oportunidade em que ficou
acordada a realização de estudos
conjuntos sobre a situação previdenciária de juízes e promotores.
Outro ponto importante discutido durante o encontro foi no que
tange aos serviços prestados pela
Unimed aos associados das duas
entidades. Ambos destacaram as
insatisfações manifestadas pelos
usuários da referida operadora
de plano de saúde, sugerindo-se
a realização de uma discussão
conjunta com o objetivo de melhorar o atendimento na área
da saúde para os associados das
duas em entidades.
O último encontro do dia se

deu com a presidência do Sinjusc. Foi a primeira vez que dirigentes da AMC visitaram a sede
do Sindicato, sendo recebidos na
oportunidade pelos servidores
Alessandro Pikcius (presidente) e Volnei Rosalen (diretor).
O assunto principal da reunião
foi a preocupante questão da
saúde dos magistrados e servidores. Todos reconheceram a
necessidade de se realizar um
esforço conjunto para melhorar
as condições de trabalho de servidores da Justiça e magistrados, que vivem assoberbados de
trabalho e por conta disso estão
adoecendo cada vez mais.

Presidente da AMC, Paulo Bruschi (centro), inicia périplo pela OAB

Oliveira Filho e Gean Loureiro

Fabrício Severino

Com o objetivo de estreitar
laços e ampliar a aproximação
institucional, o presidente da
Associação dos Magistrados
Catarinenses (AMC), juiz Paulo Ricardo Bruschi, acompanhado do 1º vice-presidente
da entidade, juiz Sérgio Luiz
Junkes, se dedicou, na tarde
do dia 13 de abril, a uma série de visitas aos dirigentes
da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB/SC), Associação
Catarinense do Ministério
Público (ACMP) e Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário (Sinjusc).

Câmara de Florianópolis homenageia dois
desembargadores do TJ de Santa Catarina
Eduardo Guedes de Oliveira

AMC abre diálogo com entidades que
atuam no âmbito do Poder Judiciário

contrar um ponto de equilíbrio”,
ressaltou.
Já o desembargador Edson
Ubaldo, após uma rápida explicação sobre a expressão “Juiz de
Fora”, disse que hoje, a sociedade
precisa de mais “juízes de dentro”, integrados com a realidade
e com a sociedade em que vivem.
“Defendo a figura do juiz-cidadão. Não podemos mais viver encastelados”, sublinhou. O magistrado sugeriu, ainda, a criação de
uma cadeira voltada para a área
da comunicação social no âmbito
da Academia Judicial, destinada a
atender os magistrados em início
de carreira.
Todos enalteceram a importância do 1º Simpósio Judiciário
e Imprensa, realizado no ano passado, em Florianópolis, durante
a gestão do juiz José Agenor de
Aragão. “Já estamos contatando
com algumas pessoas e todas
têm demonstrado grande ansiedade em relação a possível realização deste evento em Joinville”,
afirmou o juiz Sérgio Junkes.

uma diferença de ordem temporal: a imprensa trabalha com o
imediatismo dos fatos e nós, juízes, trabalhamos com a sedimentação desses fatos”, explicou.
O jornalista Moacir Pereira,
na ocasião, defendeu - além da
criação de uma estrutura própria
para atender a imprensa no TJ e
o credenciamento de jornalistas
que cobrem as atividades do Poder Judiciário -, uma maior divulgação das decisões judiciais, por
conta, justamente, do aspecto pedagógico que elas podem ofertar.
Já o jornalista Carlos Stegmann,
destacou que seria importante
trabalhar para qualificar melhor
os jornalistas, já que muitos desconhecem noções de Direito consideradas básicas.
O juiz de Direito de 2º grau
Jaime Vicari aplaudiu a iniciativa
e salientou que ambos os lados
precisam se conhecer melhor.
“Nossos tempos são diferentes. O
juiz é um ser travado e o jornalista é um ser solto. Mas penso que
seja possível superar isso e en-

A Câmara Municipal de
Florianópolis, sob a presidência do vereador Gean
Loureiro (PMDB), realizou
na noite do dia 23 de março, no plenário da Assembléia Legislativa de Santa
Catarina, sessão solene que
comemorou os 283 anos da
capital. Na ocasião, 43 personalidades de diferentes
setores e atividades foram
homenageadas com o Título de Cidadão Honorário de
Florianópolis, Medalha de
Mérito do Município e Medalha de Mérito Francisco
Dias Velho – honrarias concedidas a quem destacou
Florianópolis nos cenários
estadual, nacional e internacional.

Entre os homenageados
estavam os desembargadores
Francisco José Rodrigues de
Oliveira Filho e Solon D’Eça
Neves, que foram agraciados,
respectivamente, com as Medalhas de Mérito do Município
e Francisco Dias Velho.
O desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira
Filho, recentemente aposentado, discursou em nome dos
homenageados. Ao falar da
terra acolhedora, das belezas
naturais e da qualidade de
vida, reiterou a necessidade
de compatibilizar a preservação do meio ambiente com o
progresso.
“A AMC manifesta o seu
orgulho e admiração em relação aos desembargadores
Francisco de Oliveira Filho e
Solon D’Eça Neves, que em
muito contribuíram não só
para o engrandecimento do
Poder Judiciário do nosso Estado, como também para o
fortalecimento da cidadania
catarinense. As homenagens
são a um só tempo oportunas
e justas, destacou o presidente da AMC, juiz Paulo Ricardo
Bruschi.
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Diretoria da RBS em SC
recebe cúpula da AMC

Diretoria-Geral Administrativa

O Presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), juiz Paulo
Ricardo Bruschi, acompanhado do 1º vice-presidente
da entidade, juiz Sérgio Luiz
Junkes, e do desembargador
Carlos Alberto Silveira Lenzi, fizeram na tarde do dia
25 de março uma visita de
cortesia ao diretor-geral e
institucional do grupo Rede
Brasil Sul (RBS/SC), Marcos
Noll Barboza.

O encontro teve por objetivo conversar sobre a parceria
já existente entre a Associação
dos Magistrados e os veículos
de comunicação no trabalho de
estímulo ao exercício da cidadania e incremento na difusão
de notícias sobre o trabalho
desenvolvido pelos magistrados e pelo Poder Judiciário.
“Temos que buscar um entrosamento maior com a sociedade que julgamos e por isso é de
suma importância buscarmos
esse estreitamento de laços
com a mídia para que possamos chegar com mais facilidade ao jurisdicionado”, destacou
o presidente da AMC.
O executivo da RBS, por sua
vez, lembrou de importantes
trabalhos já feitos em conjun-

Seminário Judiciário e Imprensa foi uma das ações feitas em conjunto
to, entre eles o Seminário Judiciário e Imprensa, realizado no
ano passado. Marcos Barboza
sugeriu a realização de cursos,
um sobre o funcionamento da
imprensa (media training),
dirigido aos magistrados, e
outro sobre o universo jurídico ministrado por juízes e
direcionado aos jornalistas. A
idéia agradou os diretores da
AMC, que pretendem avaliar
a possibilidade de realização
dos referidos cursos no âmbito
das Coordenadorias Regionais
da Associação.
O presidente da AMC apro-

veitou a ocasião para falar dos
seus planos a frente da Associção de Magistrados. Segundo
ele, três pontos terão prioridade: a questão previdenciária, sobretudo em relação aos
juízes que estão em início de
carreira; a luta pelos direitos e
prerrogativas da magistratura,
buscando sempre a melhoria
das condições e trabalho da
classe; e trabalhar com mais
ênfase a situação dos magistrados inativos, visando restabelecer a paridade de direitos
entre os ativos e os que se encontram na inatividade.

academia judicial do Poder Judiciário catarinense, órgão responsável
pelo gerenciamento do projeto.
Participaram da assinatura do convênio, além dos presidentes do TJ
e da AMC, o juiz Silvio José Franco,
diretor-geral da Esmesc, e o juiz
Luiz Felipe Siegert Schuch, coordenador de magistrados.
O presidente do Tribunal elogiou a iniciativa da AMC e da
Esmesc, adotada a partir de mudanças promovidas pela Emenda
Constitucional 45, a qual passou
a exigir três anos de prática jurídica para aqueles que pretendem
prestar o concurso de ingresso na
magistratura. “É similar ao que é
feito pelos estudantes de medicina, quando passam pelos hospitais no início de suas carreiras.
De modo que a Residência Judicial vai proporcionar aos futuros

juízes mais experiência quando
estes exercerem a atividade judicante”, destacou.
O presidente da AMC também
concordou que as mudanças provocadas pela Emenda 45, as quais
ensejaram uma remodelação na
Esmesc, foram positivas na medida em que contribuirão para a
preparação dos candidatos não
só para o concurso, mas também
para a carreira da magistratura.
“A Residência Judicial fará com
que o candidato comece a se inteirar do dia a dia de magistrado,
permitindo, assim, que, quando
ingressar na magistratura, esteja
efetivamente preparado para atuar. É um projeto pioneiro no país
e que felizmente tem dado resultados muito positivos”, frisou.
Segundo o juiz Sílvio Franco,
diretor-geral da Esmesc, os 30

Fabrício Severino

Realização de cursos sobre o funcionamento da imprensa e do Poder

Judiciário voltado para magistrados e jornalistas pode ser viabilizada
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Localizada no 7º andar da
Torre 1 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC),
o principal encargo da Diretoria-Geral Administrativa é
coordenar as atividades das
demais diretorias administrativas do TJ, que são: de
engenharia e arquitetura,
informática, infra-estrutura,
material e patrimônio, orçamento e finanças, recursos
humanos e saúde.
Cabe ao diretor-geral administrativo, Ari Dorvalino
Schürhaus supervisionar e
coordenar as atividades e projetos do Poder Judiciário relacionados à área administrativa; secretariar as sessões do
Conselho de Administração;
praticar atos administrativos
que importem a aplicação de
recursos orçamentários; deliberar sobre questões administrativas relativas aos servidores do Poder Judiciário;
autenticar peças e documentos de processos administrativos e judiciais.
A função de maior responsabilidade do setor, segundo
o diretor, é a coordenação das
despesas do Poder Judiciário.
“Tudo o que está relacionado
às finanças do Poder Judiciário,
inclusive folhas de pagamento,
passa pela diretoria-geral administrativa para supervisão.”,
comenta.
Além do diretor-geral, auxiliam nas atividades do departamento quatro assessores
jurídicos (Cristina Rudolfo,
Cristine Roldão Simon, Hum-

berto Carrard Rodrigues e
Andre Antonio Gavazini), uma
assessora para assuntos específicos (Marisete Terezinha da
Silva) e duas recepcionistas
de gabinete (Josiane Henrique
Marcos e Fernanda Gomes dos
Santos).
Os assessores jurídicos
são responsáveis por analisar
processos da competência do
Diretor-Geral e aqueles acerca
de direitos e deveres dos servidores do Poder Judiciário, e
emitir parecer jurídico em tais
processos; conferir atos, portarias e expedientes administrativos; representar a Direção-Geral Administrativa em
grupos de estudo, comissões
e reuniões cuja finalidade seja
tratar de questões administrativas referentes aos servidores
do Poder Judiciário, enquanto
as recepcionistas de gabinete
têm com função receber e encaminhar os processos para
suas respectivas áreas, além
de serem responsáveis pelo
registro de movimentação de
cada um deles.

Daniela Machado | TJ/SC
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Dir. Ari Dorvalino Schürhaus

O presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador João
Eduardo Souza Varella e o presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC),
juiz Paulo Ricardo Bruschi,
assinaram na tarde do dia 7 de
abril, convênio para o desenvolvimento do programa “Residência Judicial”.
Destinada a estudantes da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (Esmesc),
a residência terá duração de um
ano, aproximadamente, e tem por
objetivo a realização de atividades
jurídicas voltadas à preparação dos
estudantes da Esmesc para o concurso de ingresso na magistratura.
Os trabalhos serão desenvolvidos
nos gabinetes dos juízes de primeiro grau. e contam com o apoio da

alunos aprovados em teste seletivo realizado recentemente iniciam suas atividades nos gabinetes dos juízes já no mês de maio.
“Esse aprendizado será de grande importância para os alunos e,
em contrapartida, eles darão um

importante auxílio aos juízes,
pois já chegam com dois anos de
experiência (em função dos dois
primeiros módulos cursados na
Esmesc, sendo o primeiro de caráter teórico e o segundo, teórico
e prático)”, ressaltou.

Pres. do TJ (centro) elogia projeto destinado aos alunos da Esmesc

Fabrício Severino

TJ, AJ e AMC renovam convênio da ‘Residência Judicial’
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Vice-presidentes falam sobre as
funções dos respectivos cargos

“Queremos ouvir e apoiar os magistrados em suas dificuldades e desafios”
Magistrado da Associação dos
Magistrados Catarinenses (AMC).
Lotado na comarca de Joinville, no
norte do Estado, o juiz pretende
atuar em duas frentes: estabelecimento de critérios objetivos nas
movimentações de carreira e em
relação à saúde dos magistrados.

Juiz Sérgio Junkes (1º vice-pres.)
Além da 1ª vice-presidência, o
juiz Sérgio Junkes assumirá também o Departamento de Valorização Profissional e Defesa do

O Judiciário - De forma prática,
como o senhor definiria
as atribuições da 1ª vicepresidência e do Departamento
de Valorização Profissional e
Defesa do Magistrado?
Sérgio Junkes - São atribuições
que estão ligadas diretamente
ao dia-a-dia do magistrado,
pois objetivam fortalecê-los,
ouvi-los e apoiá-los em todas
as dificuldades e desafios que
venham a enfrentar, tenham
estes, relação com o exercício das
suas atividades jurisdicionais
ou não. Isso porque, em outras

palavras, é essencial tanto à
missão de promover a valorização
profissional e de zelar pelas
prerrogativas da magistratura,
quanto a de dar continuidade
ao trabalho do Presidente
nos
seus
impedimentos
temporários, um profundo e
renovado conhecimento acerca
da realidade que permeia a vida
de cada magistrado e um contato
permanente, aberto e estreito
com cada um deles. É desta
forma, aliás, que pretendemos
pautar nossa atuação.

O Judiciário - Que tipo de ações o
senhor pretende implementar
ao longo desses três anos à
frente do Departamento de
Valorização Profissional e
Defesa do Magistrado?
SJ - Nossas ações vão priorizar
dois grandes problemas que
afligem os magistrados em

geral: (1) o estabelecimento de
critérios claros, objetivos, para
aferição do “merecimento” nas
movimentações de carreira: isso
implica, sem perder de vista os
parâmetros constitucionais, no
aperfeiçoamento do sistema
existente tanto no que se refere
à medição da produtividade em
si, à fixação de parâmetros de
comparação, como na definição
do que deveria, e do que não
deveria, ser considerado para fins
da avaliação do “merecimento”;
(2) a questão adoecimento físico
e/ou psíquico dos magistrados:
há a necessidade de se fazer um
levantamento do número de
magistrados que estão sendo
acometidos por uma série de
doenças psicossomáticas e o grau
dessas, muitas delas decorrentes
do estresse profissional, a fim
de prevenir e combater com
eficiência esses males a partir da

origem. A fim de equacionarmos
esses problemas pretendemos
ouvir
os
magistrados
a
respeito e mediarmos o debate
em torno deles. Para tanto,
tencionamos mobilizar a classe
como um todo na busca das
soluções possíveis, pois estas
passam necessariamente pela
participação efetiva, conjunta e
construtiva de magistrados tanto
de primeiro como de segundo
grau. Afora estas questões, além
da defesa constante, firme e
incondicional contra qualquer ato
atentário indevidamente dirigido
contra qualquer magistrado,
contra a magistratura ou contra o
Poder Judiciário em geral, nossa
meta, conforme as diretrizes
estabelecidas pelo Presidente
Paulo Ricardo Bruschi, é estarmos
sempre ao lado do associado,
trabalhando em prol de seu bem
estar geral e profissional.

coordenadorias. Porém, o fato
de participar das reuniões na
Capital a cada quinze dias e
tomar parte das decisões, creio
que posso ser um porta-voz das
decisões das coordenadorias do
grande oeste catarinense. Ou
seja, portador das reivindicações
dos juízes com jurisdição e dos
aposentados.

sua carreira. A aposentadoria
traz consigo uma espécie de
nostalgia, fazendo com que
se olhe mais pelo espelho
retrovisor da vida do que para
o pára-brisa. A maioria dos
juízes aposentados reclamam
da falta de reconhecimento
da parcela de contribuição
que deram na construção do
Judiciário catarinense, que sem
sombra de dúvidas é o melhor
do país. Outro fator que inquieta
muito os juízes aposentados é a
obrigatoriedade da contribuição
previdenciária, sem que tenham
qualquer vínculo com o Estado.
Além disso, os aposentados
não estão recebendo o auxílio
moradia, que lhes cabe diante
do princípio da isonomia. A nova
administração da AMC está muito
preocupada com estas e outras
questões que dizem respeito aos
inativos. Nosso Presidente Paulo
(Bruschi) e o Sérgio (Junkes, 1º
vice-presidente) têm consciência
de que a AMC é uma associação
de pessoas e não de cargos, por
isso todos devem ser tratados
com isonomia.

“Para fortalecer a democracia é preciso primeiro fortalecer o Judiciário”
entre ativos e inativos. “Há muito
o que fazer em relação aos magistrados aposentados”, disse.

Juiz Irio Grolli (2º vice-presidente)
Juiz Irio Grolli (2º vice-pres.)
O juiz Irio Grolli também atuará no âmbito do Departamento
de Valorização Profissional e Defesa do Magistrado da AMC, acumulando com a 2º vice-presidência. Atualmente aposentado, Irio
Grolli pretende valorizar um pouco mais este segmento, defendo
que seja assegurada a isonomia

O Judiciário - Quais são os
seus planos e suas metas a
frente da 2ª Vice-presidência
e como diretor adjunto do
Departamento de Valorização
Profissional e Defesa do
Magistrado?
Irio Grolli - Como segundo
vice-presidente e como diretor
adjunto do Departamento de
Valorização Profissional e Defesa
do Magistrado, pretendo, em
primeiro lugar, colaborar no
sentido de que sejam alcançados
todas as propostas feitas em nosso
plano de campanha. Estes foram
os motivos que nos conduziram
à direção da AMC. Quanto à
valorização do magistrado há
que se fazer uma distinção entre
o cargo e a pessoa que o ocupa. O
cargo, como se sabe, pertence ao
Estado. Portanto, trata-se de uma
instituição. Como instituição
ela deve ser respeitada. Não se
pode condenar a instituição por
culpa de alguns ocupantes. Seria

a mesma coisa que condenar
a Igreja, que é uma instituição,
por causa da conduta de algum
ou alguns padres. Em nosso
país, há uma pré-disposição
de aniquilar o Poder Judiciário
como instituição em decorrência
de condutas isoladas de
alguns de seus membros. É
comezinho que as ditaduras
florescem quando as instituições
definham. O Poder Judiciário,
ao nosso ver, é o principal pilar
do sistema democrático dos
países modernos. Portanto, para
fortalecermos a democracia
incipiente de nosso País,
precisamos fortalecer nossas
instituições, e em especial o
Poder Judiciário. Esta é a nossa
pretensão.
OJ - O fato de o senhor residir no
Oeste catarinense certamente
contribuirá para acelerar
e aprimorar o processo de
interiorização das ações da
AMC. Quais os seus objetivos
nesse tocante?
IG - Quanto à interiorização da
AMC ela já existe através das

OJ - Na condição de magistrado
aposentado,
quais
as
dificuldades que o senhor
vivenciava enquanto associado
da AMC e o que pretende
fazer agora para valorizar
ainda mais esse segmento
que se encontra inserido no
movimento associativo?
IG - Em relação ao segmento
dos magistrados aposentados
há muito o que fazer. Todo
o magistrado um dia vai se
aposentar seja voluntariamente
ou compulsoriamente. Com isso,
como diz o ditado, perde o trono
e a majestade que pertence ao
Estado. O que resta é o prestígio
e o reconhecimento, se ele
soube construir ao longo de
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VISÕES DE SC
A partir desta edição, o jornal O Judiciário dedicará um espaço para
a apresentação e repercussão de
alguns dos talentos dos nossos magistrados. Muitos deles dedicam o
pouco tempo ocioso ao desenvolvimento de habilidades quase sempre
ignoradas pelos colegas. Para abrir
os trabalhos, convidamos Júlio César
Knoll, juiz da Comarca de Tubarão e
fotógrafo nas horas vagas. Confira
suas imagens.

Hobbies & Talentos
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Juiz relaxa prisão por
falta de defensor dativo
Preso há mais de dois meses e meio por furto, réu é liberado após o não

comparecimento de defensor dativo, nomeado para o caso, em audiência
O juiz João Marcos Buch, da
2ª Vara Criminal da Comarca
de Joinville, determinou, no
dia 22 de abril, a imediata liberação do réu A.L.G, preso em
flagrante por furto (art.155,
§4º, I, do CP), por conta da ausência na audiência de hoje do
defensor dativo nomeado para
o caso. Embora regularmente
intimado, o referido defensor
não compareceu à audiência.
Mesmo assim, tentou-se, sem
resultado, por todo o fórum
(inclusive na sala da OAB), por
mais de meia hora, achar um
advogado que atue na área
criminal. A audiência então
foi suspensa. Sem defesa, o
magistrado decidiu soltar o
réu, que se encontrava preso
provisoriamente há mais de
dois meses e meio.

O defensor dativo nomeado,
assinala o juiz em sua decisão,
foi pessoalmente intimado e não
compareceu, não apresentando
também a devida justificativa. “A
demora no trâmite não pode ser
atribuída ao réu e vilipendia de
forma acentuada o fundamento
republicano e democrático da
dignidade da pessoa humana
(art.1º, III, da CF), cujo princípio
não há o que se tergiversar. Por
outro lado, é preciso registrar
que a situação não é rara e não
poucas vezes defensores dativos
tem faltado em atos judiciais,
prejudicando sobremaneira o
exercício
constitucionalmente consagrado da ampla defesa
(art.5º, LV, da CF), sucedâneo do
devido processo legal (art.5º, LIV,
da CF)”, anotou o magistrado.
O magistrado também teceu

críticas pelo fato de Santa Catarina ser o único Estado do Brasil
que ainda não possui uma Defensoria Pública. “É lamentável
que Santa Catarina venha ignorando o comando Constitucional
(art.134) que determina a criação da Defensoria Pública. Situações como a do caso dos autos,
ainda que tomadas como praxe,
não podem vingar, muito menos
com a manutenção de alguém na
prisão. A defesa precisa ser consolidada, respeitada, imposta,
como garantia de sobrevivência
do estado de direito. A falta de
defensoria pública em Santa Catarina vem trazendo situações
tão sérias e irracionais que mais
parece O Processo de Kafka se
apresentando, no seu tresloucado enredo, tendo como protagonista o réu, indefeso”, disse.

sa aérea sabiam informar. Próximo do horário de encerramento
das atividades do aeroporto (por
volta das 23hs), foi comunicado
por um dos funcionários da empresa aérea que a aeronave já se
encontrava em solo e que, logo
após a autorização para estacionar, seria feito o embarque de
passageiros.

to de que todos os vôos do dia
seguinte com destino a Joinville
estavam lotados.
Após pernoitar no saguão do
aeroporto e atormentado pela
incerteza de conseguir cumprir
os compromissos que havia
agendado, M. K. acabou tendo
que adquirir uma passagem aérea de outra companhia, porém
para desembarque em Curitiba.
Em sua resposta, a empresa
aérea afirmou que “o vôo referido pelo autor foi cancelado por
circunstâncias alheias à sua vontade, fruto de momentâneas condições meteorológicas adversas,
que inviabilizavam a decolagem
de aviões naquele aeroporto.
Em sua sentença, o magistrado anotou que “neste contexto,
justifica-se a reclamada indenização por danos morais, não só
para compensar o desconforto
físico e o estresse causado ao
usuário, mas também para punir
a indiferença da prestadora do
serviço de transporte aéreo de
passageiros, instando-a a repensar a sua relação com aqueles
que nela depositam sua confiança ao adquirirem passagens dos
seus vôos”. Cabe ainda recurso
da decisão.
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Mulher que furtava loja
com filho é condenada
A sentença da comarca de
Itajaí que condenou C. R. E. N.
à pena de três anos e quatro
meses de reclusão e 21 diasmulta por crime contra o patrimônio, furto qualificado
e corrupção de menores foi
confirmada pelo Tribunal de
Justiça (TJ).
Segundo os autos, em março
de 2007, C.R.E.N acompanhada
de seu filho M.N.V., menor de
idade, entrou em uma loja de
departamentos no shopping do
Município e furtou mercadorias
no valor de R$43,00. Em seguida,
já no centro da cidade, a mulher
e o filho entraram em outra loja
e após várias idas ao provador
subtraíram roupas no valor total
de R$ 66,00. Ao saírem da loja,
C.R.E.N e o filho foram abordados por um policial militar, que
foi acionado por um empregado
do estabelecimento comercial.
Em poder deles foram apreendidos todos os objetos furtados e C.R.E.N presa em flagrante. Ao cometer dois delitos

patrimoniais com seu filho
M.N.V., de 16 anos de idade, a
mulher o corrompeu e prejudicou a formação de seu caráter.
Condenada em 1º Grau,
C.R.E.N apelou ao Tribunal.
Sustentou que não existe prova
suficiente para a condenação.
Para o relator do processo, desembargador Solon d’Eça Neves, o boletim de ocorrência, o
boletim individual e o termo de
avaliação e entrega, bem como
o depoimento dos empregados das lojas que afirmam que
viram a mulher e seu filho entrarem nos estabelecimentos
comprovam a materialidade
dos crimes. “Os crimes contra o
patrimônio não raro são cometidos na clandestinidade. Por
isso, adquire enorme significado, no que concerne à certeza
da autoria, a apreensão dos
bens em poder daquele que os
detém, sem justificação plausível, circunstância que importa
na inversão do ônus da prova”,
finalizou o magistrado. A decisão da Câmara foi unânime.

Justiça determina que empresa aérea Tribunal condena quadrilha que
indenize advogado por atraso em vôo realiza furtos através da internet
O juiz Roberto Lepper, do
Juizado Especial Cível da Comarca de Joinville, condenou
uma empresa áerea, ao pagamento de R$ 268,62 e mais R$
6 mil referentes, respectivamente, a título de danos materiais e morais, em favor do
advogado M. K.

O advogado comprou passagens de ida e volta para São Paulo, com saída de Joinville, para
assistir o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, entre 19 e 21
de outubro de 2007. Como precisava estar de volta a Joinville
na manhã do dia 22, na tarde de
domingo, logo após o término da
corrida de Fórmula 1, dirigiu-se
ao aeroporto de Congonhas – SP,
onde deparou-se com longas filas para fazer o check in, atrasos
e até cancelamentos de vôos.
Por volta das 18h30min, M.
K. conseguiu fazer o check in do
vôo JJ3037, com destino a Joinville, com horário de saída previsto para às 21h25min. Porém,
logo após, os monitores passaram a acusar atraso no horário
de previsão de decolagem da
aeronave. Indagados a respeito
disso, os funcionários da empre-

O vôo referido
pelo autor foi
cancelado por
circunstâncias
alheias à sua
vontade

Transcorrido mais algum
tempo, veio a notícia de que o
vôo havia sido cancelado. Como
nenhum esclarecimento foi
prestado aos usuários, houve
um tumulto geral. M. K., então,
correu para o balcão da companhia aérea para remarcar o vôo.
Foi quando tomou conhecimen-

O Tribunal de Justiça
de Santa Catarina (TJ/SC),
em processo sob relatoria
do desembargador Irineu
João da Silva, condenou F.V.
e E.K. a quatro anos e oito
meses de reclusão, em regime inicial fechado, por
formação de quadrilha e
furto qualificado. V.S., outro integrante do mesmo
bando, responsável pela
lavagem de dinheiro, foi
condenado a cinco anos e
oito meses de reclusão.
Consta nos autos que os
réus atuavam em diversas regiões do país, praticando os
delitos através da invasão de
sistemas de informática. As
ações se baseavam em desvios de transações, com utilização de cartões magnéticos
falsificados e lavagem de ativos provenientes de ilícitos.
Entre os inúmeros delitos,
destaca-se o desvio de R$126
mil do empresário Fernando
Ribas Taques, através de 28
boletos bancários que foram
endereçados a duas empre-

sas aliciadas pela organização criminosa. F.V. era o advogado de alguns elementos
da quadrilha e responsável
pela obtenção de dados e
informações bancárias de
possíveis vítimas - empresas
e pessoas físicas – e também
do repasse dos boletos. E.K.
era integrante de outras organizações criminosas em
Estados vizinhos e sua função era a remessa de cartões
de créditos falsificados para
clonagens, através do processo vulgarmente chamado
“chupa-cabra”. “Os delitos
estampam sua materialidade
nos relatórios de movimentação bancária, nos extratos
bancários e nos ofícios encaminhados, indicando os
agentes beneficiados com as
transferências dos valores
pertencentes a Fernando Ribas Taques, bem como, nos
autos de busca e apreensão e
depósito, termos de apreensão e de entrega, mandados
de busca e apreensão”, esclareceu o relator do processo.
A decisão foi unânime.
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Carros
Fatos e notícias reproduzem-se quando divulgados no “O Judiciário”. Quanto
ao uso de carros oficias, diante de correções, consultamos o setor específico do
Tribunal. Os desembargadores Ricardo
Fontes e Newton Janke nunca solicitaram
a condução oficial e respectivo motorista. Os desembargadores aposentados
Maurílio Moreira Leite e Orly Rodrigues
também agiram da mesma forma.

O bate-boca entre os ministros Gilmar
Mendes e Joaquim Barbosa, do Supremo
Tribunal Federal (STF), movimentou a
mídia nacional (e internacional). Houve manifestações de rua para ambos os
contendores.
Essa “crise” de relacionamentos na
corte já de vem de um ano para cá. Tudo
em razão da falta de equilíbrio, moderação, ponderação e apego à liturgia do
cargo, predicando os magistrados devotados à profissão que mantêm respeito
a si próprios e ao poder a que servem,
dando segurança e credibilidade aos jurisdicionados. São supremas atenções
aos supremos deveres!

Pec contra a antiguidade

Tramita no Congresso Nacional PEC
que altera os arts. 96 da CF e 102 da Lei
Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), deslocando o critério eleitoral da
antiguidade para as eleições dos cargos
diretivos (presidente, vice e corregedor)
dos tribunais estaduais e federais.
O novo texto substitui a expressão,
“dentre seus juízes mais antigos, em número correspondente aos cargos de direção” por “dentre os membros do Órgão
Especial ou do plenário do respectivo
tribunal”.
Em artigo (OESP, 23/04, p. A2), o desembargador Aloísio Toledo César, do
TJ/SP, defende uma maior participação
democrática de todos os integrantes dos
tribunais, nos cargos de direção, em detrimento de poucos, mais antigos.

Disputa

A disputa por cargos diretivos no Tribunal Regional Federal da 3ª Região é
pelo menos inusitada. A juíza Suzana Camargo, “inimiga” declarada do juiz Fausto
de Sanctis, perdeu o pleito para a presidência (já recorreu ao Supremo Tribunal
Federal ), mas foi eleita Corregedora Geral. O magistrado também era candidato,
tendo desistido posteriormente: alegou,
com ética, o seu impedimento.

Anfitirão

O juiz aposentado e ex-reitor da FURB,
Arlindo Bernard, foi o grande anfitrião
dos integrantes do Núcleo de Conciliação que estiveram realizando audiências
itinerantes naquela comarca, em fins de
março último, recebendo-os para um lauto jantar no Restaurante Internacional.
A propósito, em razão das medidas de
contensão de despesas promovidas pela
presidência do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, o presidente do Núcleo,
desembargador Marcus Túlio Sartorato
e o Coordenador, por cautela, resolveram
suspender as audiências conciliatórias
agendadas para as comarcas de Araranguá, Joaçaba e São Bento do Sul, que serão
re-designadas. O Núcleo, entretanto, continua realizando audiências na capital.

Supremas

Velas

O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
comemorou, neste mês de abril, 20 anos
de funcionamento. Na prestigiada cerimônia não houve apagamento de velas,
mas a revelação de que neste tempo de
funcionamento o “Tribunal da Cidadania”
já julgou três milhões de processos.

Desvios

Saindo do prelo uma obra ousada e inovadora: “Governo Judiciário”, de autoria do
desembargador Cesar Abreu. Trata-se, em suscinta colocação, de estudo inédito sobre a
inter-relação nos três níveis dos poderes federados e as instituições democráticas que lhes
dão suporte, como os Tribunais de Contas, Ministério Público e Advocacia. Elabora o autor
radiografia do Poder Judiciário nas suas relações com a municipalização, descentralização,
remodelação, atividades meio e fim necessárias à interação e remodelação judiciária. Um
belo, necessário e fundamental trabalho.

Candidaturas
Marcadas para novembro próximo,
as eleições para a sucessão dos dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil,
seccional Santa Catarina já movimentam
grupos de advogados.
Pela oposição, foi lançada a candidatura de Marco Antonio Luiz da Silva,
advogado em Brusque, que já exerceu a
presidência da Subseção, tendo sido conselheiro estadual e federal. À vice-presi-

Toguinha

cA comarca da capital julgou, em
1908, 15.306 processos. A 3ª Câmara
Criminal do TJ/SC, também se encontra nas estatísticas como as que mais
julgaram no ano passado.
c “....se enganaram os que esperavam
um negro submisso na mais alta corte.” Palavras do ministro Joaquim Barbosa em entrevista ao jornal “Folha de
S. Paulo”, em abril de 2008.

dência, surge à candidatura do conhecido
advogado Luiz Mário Bratti, que já prestou inestimáveis serviços à Secional catarinense. Para uma das vagas do Conselho
Federal a indicação recaiu no prestigioso nome do ex-presidente da OAB/SC,
Amauri João Ferreira.
Os comentários indicam que o atual
presidente, o advogado Paulo Roberto de
Borba, é candidato à reeleição.

cO presidente do Tribunal de Justiça
do Mato Grosso, desembargador Paulo Inácio Dias Lessa, já determinou, há
algum tempo, o pagamento do auxíliomoradia para os juízes ativos e inativos,
cumprindo entendimento do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ).
cE-mail recomenda o colunista a fazer
justiça à elegância da Sra. Desembargador Sérgio Paladino, Ângela.

Os “desvios de rota” das passagens
aéreas dos parlamentares brasileiros
não deveriam merecer explicações dos
próprios. Congressistas, familiares e
outros realizaram 1.885 viagens internacionais no ano passado. As emendas
ficaram piores do que os sonetos!

Avião/Barco

Em uma destas últimas noites chuvosas na capital do Estado, um dos passageiros da Gol que vinha de Montevideo
via São Paulo, ao deixar a aeronave, recebeu um guarda-chuvas diminuto. Até
chegar ao terminal a água era tanta que
molhou, também, sapatos e calças dos
passageiros. Aos brados indagou: “como
é que pretendem realizar um evento internacional de turismo, se o aeroporto
não possui míseros ônibus para atender
estas eventualidades! Pelo menos me
dêem um barco!”, gozou.

CNJ

A escolha dos representantes da Câmara e do Senado Federal no Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) está dando o
que falar na mídia. Influências de parlamentares em torno de nomes “apadrinhados” (como é o caso do senador Renan Calheiros) têm repercutido mal nos
meios judiciários, já que o órgão não foi
criado para receber influências ou manipulações político-partidárias.
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Garantia de produtos e serviços

VITOR VILELA GUGLINSKI•

P

oucos consumidores sabem, mas a garantia de
produtos e serviços não
está adstrita àqueles prazos comumente expressos na publicidade veiculada pelos fornecedores, tampouco ao respectivo
termo que acompanha os produtos e serviços quando de seu
fornecimento.
Duas são as garantias postas a
serviço do consumidor, a fim de
assegurar-lhe a regular fruição
dos produtos e serviços colocados em circulação no mercado
de consumo, a saber: a legal e a
contratual. Trataremos inicialmente da garantia contratual,
que é de comum conhecimento.
É comum, ao depararmo-nos
com publicidades, ou mesmo no
ato da aquisição de produtos e
contratação de serviços, com dizeres do tipo: “01 ano de garantia”, “garantia até a Copa do ano
tal”, e até mesmo produtos hodiernamente com garantia vitalícia. Esta é a chamada garantia
contratual, isto é, uma garantia
facultativa, concedida deliberadamente pelos fornecedores
aos consumidores, como forma

de afirmar a qualidade dos bens
ofertados aos mesmos. Todavia,
é necessário que o consumidor
fique esclarecido acerca de outro tipo de garantia, que muitas
vezes lhe é omitida de propósito
pelos fornecedores, ou até mesmo ignorada por estes. É a garantia legal, que é obrigatória e
inderrogável, sendo imposta aos
fornecedores por força da sistemática do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº.
8.078/90). Dizemos sistemática
porque a referida lei não contempla regra expressa acerca
da garantia legal.
Apesar disso, para solucionar a
questão o legislador consumerista fixou como prazos de garantia
legal aqueles assinalados no art.
26 do referido Codex, que diz:
Art. 26 – O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou
de fácil constatação caduca em:
I – 30 (trinta) dias, tratandose de fornecimento de serviço e
de produto não duráveis;
II – 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e produto duráveis.
Exemplificando: se o consumidor adquire um televisor,
e consta na embalagem e no

termo de garantia – “01 ano de
garantia” – na verdade esta será
de 01 ano e três meses, uma vez
que deverão ser somados ao
prazo da garantia contratual (01
ano) mais 90 dias, referentes à
garantia legalmente estipulada,
por se tratar de fornecimento de
produto durável. Assim, equacionando temos: garantia total =
garantia contratual (fornecedor)
+ garantia legal (CDC).
É dessa forma que o consumidor deverá exercitar seus direitos, e sempre observando a natureza dos produtos e serviços,
pois é comum que os fornecedores neguem cumprimento à garantia após o decurso do prazo
por eles oferecido, o que, registre-se, atenta veementemente
contra os princípios da boa-fé e
da transparência.
É importante lembrar que, no
caso de garantia contratual, esta
deverá constar expressamente, a
teor da regra do art. 50 do CDC,
in verbis:
Art. 50 – A garantia contratual é complementar à legal, e
será conferida mediante termo
escrito.
Parágrafo único – o termo de
garantia ou equivalente deve ser

padronizado e esclarecer, de maneira adequada, em que consiste
a mesma garantia, bem como a
forma, o prazo e o ligar em que
pode ser exercitada e os ônus a
cargo do consumidor, devendo
ser-lhe entregue, devidamente
preenchido pelo fornecedor, no
ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução,
de instalação e uso do produto em linguagem didática, com
ilustrações.
Conclui-se, então, que a garantia concedida pelo fornecedor não pode ser conferida de
forma verbal. A lei exige, portanto, termo escrito e padronizado,
a fim de que os consumidores
sejam atingidos uniformemente, e com todas as informações
indispensáveis à correta utilização do produto ou do serviço,
uma vez que o consumo deve
consistir em atividade refletida
e racional. Aliás, a informação
sobre a garantia é direito básico
do consumidor, consoante disposição do art. 6º, III, do respectivo diploma legal, valendo aqui
sua transcrição:
Art. 6º - São direitos básicos
do consumidor:
III – a informação adequada e

clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características, composição, qualidade,
preço e garantia, bem como sobre os riscos que apresentem.
Dessa forma, ficam aqui registradas tais considerações, de
forma a orientar os consumidores, lembrando que nossa legislação consumerista assegura
aos mesmos ampla proteção,
mesmo após a conclusão dos
negócios realizados com os fornecedores (fase pós-contratual),
lembrando, ainda, que o consumidor deve ser, acima de tudo,
um fiscal das atividades no mercado de consumo, na medida em
que possui à sua disposição uma
legislação avançada e de fácil
compreensão, porquanto é seu
principal destinatário. Exerça
sua cidadania.
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