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Participantes terão à disposição toda a estrutura de lazer oferecida pelo Plaza Itapema Resort, local onde serão realizados os três eventos da AMC
De 11 a 14 de agosto, a Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) realiza o I Ciclo de Debates Judiciário e Sociedade, o VII
Jogos da Magistratura Catarinense e o VII Dia da Saúde do Magistrado, no Plaza Itapema Resort, em Itapema. O objetivo é mobilizar
magistrados de todo o Estado para a discussão de temas ligados à saúde dos juízes catarinenses.
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Memória

Opinião

juiz. Boa parte da magistratura
já se põe a questionar a eicácia
do projeto. O sentimento é de
que a produtividade teria sido
talvez maior se cada juiz tivesse
atuado em sua própria comarca.
Para contraponto dos números referidos e para reforço da
airmação, importa salientar
que, tivessem os processos sido
mantidos nas comarcas de origem – 111 na Justiça Estadual
Catarinense – certamente as
análises aqui efetuadas lá teriam sido feitas, e os beneícios
igualmente seriam concedidos,
como corriqueiramente aconte-
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da Justiça Catarinense com os
direitos dos segregados. O número de solturas, pois, foi maior
do que o do próprio mutirão. E
neste, há que se considerar a
vigência da lei 12.403, que lexibilizou a legislação processual
penal e, consequentemente, implicou em maiores solturas.
Por evidente, não se quer aqui
condenar a idéia, apenas reletir
sobre a real necessidade de mobilizar tamanho contingente, a
altos custos, sem garantias de
que a referida ação vá resultar
em ganho real para o funcionamento da máquina judicial. Fica
a relexão, pois...

O JUDICIÁRIO

Produção e Edição
Fabrício Severino e Bárbara Nunes

ce. E mais: ouso dizer que outros
tantos também seriam reconhecidos. É que, com os processos
no mutirão, vários pedidos restaram represados nas comarcas
de origem, no aguardo de seus
retornos e, não há dúvidas, lá
estivessem, seriam analisados
com maior agilidade. Veja-se
que, de março a maio de 2011,
foram concedidos beneícios em
8.769 processos, atendendo os
direitos dos reeducandos. Destes, sem contar progressão ao
regime aberto, ocorreram 1.743
solturas (mar/11 – 429, abr/11
– 584 e mai/11 – 730), o que evidencia a constante preocupação

Mesa de honra reúne autoridades durante o 2º Congresso de Magistrados, de 9 a 11 de agosto de 1973, em Lages

tinção, livramento condicional,
indulto, liberdade provisória,
relaxamento, regime aberto e
prisão domiciliar).
Urge salientar que, em 2010
e 2011, já foram realizados mutirões carcerários em presídios
de diversas regiões de Santa Catarina, sendo que no total foram
analisados processos e ouvidos
pessoalmente aproximadamente 5.611 reeducandos.
À primeira vista, os números
acima impressionam. Escondem,
porém, outro lado, que começa a
ser observado por quem conhece efetivamente o funcionamento do Poder Judiciário: o próprio

MUTIRÃO CARCERÁRIO - NECESSIDADE?

De 13 de junho a 8 de julho
deste ano, mais de 30 magistrados e cerca de 100 servidores
do Poder Judiciário catarinense
participaram, na Capital, do projeto Mutirão Carcerário, iniciado pelo CNJ em agosto de 2008.
O propósito foi o de relatar o
funcionamento das unidades
criminais quanto à situação dos
presos provisórios e deinitivos,
enfatizar o controle das penas e
a análise da satisfação de requisitos na obtenção dos beneícios
da Lei n. 7.210/84. Foram analisados 11.792 casos e concedidos 2.605 beneícios, dos quais
1.491 foram com soltura (ex-
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Aplaudo com veemência a
Lei 12.433, que possibilita o
desconto de um dia de pena, em
favor dos sentenciados, como
prêmio para cada doze horas de
frequencia escolar. Sancionada
pela Presidente Dilma Roussef,
esta lei resultou de um projeto
do Senador Cristovam Buarque.
Só mesmo um educador, que é
hoje circunstancialmente senador, poderia ter sensibilidade
para compreender o alcance
social dessa iniciativa.
A redução da pena através da
prestação de trabalho pelo preso já era prevista em lei. A novidade agora é dar ao estudo o

*JOÃO BAPTISTA
HERKENHOFF

Escrever é arte complexa e
perigosa que se complica ainda mais quando afoita e premeditada. Nem sempre se escreve aquilo que se vê e muitas
vezes o que escrevemos está
longe de ser o fato em si, o perigo aumenta quando concluimos sobre aquilo que supomos
ser o fato.
O momento exato em que
ocorre o fato presenciado por
quem escreve e o do ato de

*JOÃO ARIOLI MUSSI
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transformar na conclusão de
quem escreve.
A equidistância do fato ao
ato de escrever faz com que
quem escreve sofra interferências externas que por certo pesarão na hora em que o
profissional vai expor o fato
ocorrido. Interferindo ainda
mais no momento da conclusão, na interpretação do fato.
O fato é sempre único, não
existe dois fatos num mesmo
fato, as interpretações é que
podem divergir sobre o acontecido. São estas (interpreta-

ções) que podem gerar o dano
ao fato ocorrido. São elas, também, que possivelmente sofrerão a ação de indenização por
dano moral insculpido no inciso II do art. 5º da CFB/88.
Pergunta-se, pois, se quem
escreve jamais pode concluir
sobre o fato que está escrevendo. Se o escritor está adstrito
somente ao fato e nada mais
além dele.
Não, o escritor jamais está
adstrito ao que quer que seja.
Sua liberdade de escrita é direito Constitucional. Escrever

mesmo efeito. O beneício legal
recebe, tecnicamente, o nome
de remição da pena. A frequencia escolar, de acordo com a lei
citada, pode ocorrer no ensino
fundamental, médio (inclusive
proissionalizante), de requaliicação proissional e superior,
tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade de
ensino à distância. Será permitido somar o tempo remido
pelo trabalho ao tempo remido
por via do estudo.
Dante escreveu na Divina Comédia, obra clássica da Literatura mundial, que aqueles que
ingressavam no Inferno deviam
deixar no vestíbulo toda e qualquer esperança. De certa forma,
o ingresso na prisão, quando
essa é um inferno, como tantas

vezes é, infunde no preso o mesmo sentimento de desespero.
Se a educação é crescimento
e escada para as pessoas em geral, no caso do preso educação
é resgate da cidadania e da própria condição humana.
Quando a prisão, em vez de
redirecionar a vida do sentenciado, constitui fator de degradação da personalidade, deixa
de constituir defesa social para
assumir, na verdade, o papel de
perigo social, pois a reincidência criminal é um grande peso
para a sociedade. Afeta a vida e
a segurança de milhões de brasileiros. Prevenir a reincidência
através da educação é um serviço público de utilidade geral.
A aprovação desta lei deve
ser celebrada, como um avanço

jurídico, mas não basta sua simples existência para que seus
objetivos sejam alcançados. Há
todo um trajeto a ser percorrido, em cada um dos Estados da
Federação, em cada uma das
comarcas espalhadas pelo Brasil afora, de modo a incentivar e
possibilitar o acesso ao estudo
para todos os presos que queiram utilizar esse caminho como
porta de liberdade e de recuperação da essência de ser.
Um papel fundamental nesta
empreitada caberá ao Poder Judiciário, mas o Poder Executivo
não pode faltar na tarefa que
lhe caberá.
Não posso tratar deste tema
sem me lembrar da década de
1960 na comarca de São José
do Calçado, onde fui Juiz de Di-

PRESO, ESTUDO,
ESPERANÇA

escrever são distintos e equidistantes, passíveis de intervenções outras que não aquela
do momento da ação. Diferente do momento em que se vê e
se fala do que se está vendo ou
se viu segundos atrás. Neste
caso em particular o controle emocional é o ponto básico
para a transmissão do fato; já
no outro, o tempo extenso até
o momento da escrita, leva
quem escreve a digerir o fato e
concluir sobre o mesmo, caso
em que o fato deixa de ser por
si só o que aconteceu para se

DA PENA PARA A PENA

Argos
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*PROFESSOR
PESQUISADOR

reito durante quatro anos. Naquela cidade, com amplo apoio
da comunidade, pudemos fazer
funcionar a escola dos presos,
ao lado da Cadeia Pública local. Maria de Lourdes Rezende
Faria é o nome da professora
que dava aula para os presos,
sem receber um só centavo de
remuneração. Ao inal do primeiro dia de aula, Maria de
Lourdes prescreveu, como se
faz habitualmente nas escolas,
o chamado “dever de casa”. Foi
então que um preso inteligente
e espirituoso perguntou: “Professora, dever de casa ou dever
da cadeia?”

*ADVOGADO E
JORNALISTA

sobre um fato e interpretar,
concluir sobre ele é inerente
aqueles que utilizam a pena.
Porém, a pena é arma silenciosa que pode causar estragos
como a arma comum dos incautos. Neste caso em particular quem assim procede corre
o risco de ter que responder
pelo prejuízo causado: sofrer
a pena pelo ato da pena irresponsável.
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Paula Laureano

A reforma do espaço, destinado até
então para apoio aos campistas, teve
início em março, a partir de um projeto idealizado pelo presidente da AMC,
juiz Paulo Bruschi, juntamente com o
diretor da sede balneária, juiz Paulo
Tzelikis, e autorizado pela Diretoria
em Assembléia Geral. O prédio continha, no piso inferior, duas cozinhas
e dois vestiários, além de uma área
Projeto prevê a construção de cinco apartamentos, sala de reuniões, academia e sala de jogos aberta e, no piso superior, era divido

A reforma da sede balneária da
Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), localizada na
Cachoeira do Bom Jesus, está em
plena atividade e tem previsão de
término para outubro. Após inúmeras reformas em toda sua estrutura, a sede agora passa pela
revitalização do camping, com o
objetivo de disponibilizar mais
cinco apartamentos, sala de reuniões, academia, sala de jogos, área
coberta para recreação e reforma nos vestiários e na cozinha de
apoio aos campistas, proporcionando mais espaço e qualidade na
acomodação dos associados que
desejam passar suas férias nas dependências da sede.
em uma área de academia, uma sauna, dois banheiros e três salas vazias.
A intenção é transformar a parte superior em quatro apartamentos, que
serão destinados aos associados, e
uma sala de reuniões. A parte inferior
receberá um apartamento, a academia na área em que hoje é aberta, sala
de jogos, área coberta para recreação.
Os vestiários e uma cozinha de apoio
ao camping serão reformados.
A revitalização do prédio faz parte
do projeto de melhoramento da sede
balneária, iniciado em 2009, com a
reestruturação da sua área externa,
local onde hoje se encontra o deck
de madeira construído na área das
churrasqueiras, que ganhou também
pisos, luminárias, pias, lavação do telhado e o ajardinamento.
Dando continuidade ao trabalho,
foram incluindas câmeras de vigilância nos espaços públicos, cercas
elétricas, pisos novos nas garagens;
reformados os três parques infantis e
a quadra de tênis; trocados os sofás,
os boxes dos banheiros, os armários
aéreos de cozinha e as geladeiras; as
casas de alvenaria foram recuperadas, todas as casas ganharam pintura
e os telhados foram lavados.

Revitalização do prédio faz parte do projeto de melhoramento do espaço, iniciado pela atual diretoria da AMC em 2010

Reforma na sede balneária da AMC
deve terminar em outubro deste ano
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As modalidades de jogos e
exercícios ísicos (xadrez, dominó, vôlei de praia, tênis de
campo, truco, tênis de mesa,
paintball, sinuca, golfe, corrida e
caminhada, futebol suíço, canastra e general), serão distribuídas
entre a sexta-feira e no sábado, e
serão realizadas das 9h às 18h.
Na sexta-feira (12/08), no
período noturno, o desembargador Lédio Rosa de Andrade,
do TJ/SC, realizará a palestra
“Saúde Laboral – Consciência e
mudança de hábito do magistrado catarinense”, às 18h30. E em
seguida, o juiz Alexandre Dittrich Buhr, ministrará o tema: “O
Magistrado como ser político,
individual e membro familiar”.
No sábado (13/08), o I Ciclo

de Debates Judiciário e Sociedade recebe, às 18h30, a psicóloga
e psicanalista Gresiela Nunes da
Rosa, com o tema “Saúde e satisfação do magistrado para o melhor atendimento ao jurisdicionados”. Na seqüência, a médica
cirurgiã plástica Cristina Vicari
Nogueira ministra a palestra “Diálogo entre Judiciário e Medicina
– Ampliando Horizontes”.
Finalizando as atividades, às
20h30 será realizada a cerimônia
de premiação dos jogos e jantar
dançante de encerramento.
No dia 14/08 os magistrados
e convidados terão a manhã livre
para realizar o check-up do hotel
e das 12h às 15h será servido o
almoço, inalizando as atividades.
Encontros da AMC serão realizados no Plaza Itapema Resort

as expectativas de melhoria e
transformação do sistema judicial, especialmente da Justiça da
Infância e Juventude, restaram
conirmadas com o advento do
CNJ. Para tanto, pesquisou as raízes históricas do Conselho tanto
no direito estrangeiro quanto no
nacional. Além disso, analisou
o funcionamento daquele organismo nos seus cinco primeiros
anos de existência, que vão da
sua instalação, em 14 de junho
de 2005, até o dia 14 de junho de
2010.
Ao inal, concluiu que a instituição do órgão icou aquém das
expectativas nele depositadas e
defendeu a necessidade de uma
série de reformulações na sua

Mestrado
O juiz de Direito Marcos Bigolin, da Vara Criminal de Curitibanos, defendeu, também no dia
29 de julho, junto à Universidade
Estácio de Sá - com orientação
do Prof. Dr. Luis Gustavo Castanho Grandinetti de Carvalho,
Desembargador do TJRJ - a sua
dissertação de Mestrado, com
o título: Igualdade legitimada:

estrutura de funcionamento, e
uma atuação voltada aos ditames
constitucionais do princípio da
justiça social e ao fortalecimento
da autonomia e independência
do Poder Judiciário, bem como
à valorização das funções exercidas por todos os magistrados.

uma análise da Lei Maria da Penha enquanto proposta de ação
airmativa. O trabalho foi aprovado com nota máxima e indicação para publicação.
O magistrado conta que o
interesse pelo tema surgiu a
partir da constatação de que “a
Lei 11.340 possui um caráter
essencialmente penal, de modo
que o questionamento posto inicialmente foi no sentido de que
o tratamento penal recrudescido de per si não poderia propiciar emancipação da mulher
ou igualdade material”. Houve,
então, uma abordagem sobre o
próprio princípio da igualdade,
sobre as ações airmativas e discriminações positivas, e sobre o

direito penal. Para o juiz Marcos
Bigolin, a experiência do mestrado mostrou-se muito compensadora. “Indispensável publicizar
agradecimentos ao Tribunal de
Justiça, a Academia Judicial e
também agradecer aos próprios
colegas, em especial ao juiz Alexandre Karazawa Takaschima.
O elevado número de Juízes de
Santa Catarina nesse mestrado
e em outros tantos cursos não
só mostra o quanto o Tribunal
é sensível à conveniência do
aprimoramento intelectual dos
magistrados, como demonstra o
quanto os Juízes do Estado são
preocupados em buscarem esse
tipo de crescimento”, assinalou.

Os juízes de Direito Romano José Enzweiler e Hélio do
Valle Pereira lançam, no dia
10 de agosto, às 19h, na sede
administrativa da Associação
dos Magistrados Catarinenses
(AMC), o livro “Curso de Direito Médico”, da Editora Conceito.
Organizadores da obra, eles têm
como colaboradores os desembargadores Jaime Ramos, Jânio
de Souza Machado e Luiz César
Medeiros, além de advogados
e médicos renomados. A Obra
oferece uma abordagem abrangente sobre questões relevantes
para a cidadania como responsabilidade civil, perícia médica,
judicialização da saúde, Sistema

Único de Saúde, reparação de
danos, planos de saúde, relação
médico-paciente, centralismo e
pacto federativo, responsabilidade médica, omissão do Estado
na saúde, entre outros. “Tem-se
observado, amiúde, que a velocidade da informação acaba
por eclipsar fatos e dados não
desprezíveis, impossibilitando
que a discussão ocorra a partir de uma relexão qualiicada
e levando, não raro, à eleição e
execução de políticas públicas
equivocadas e a juízos de valor
desprovidos de maior consistência. Neste contexto de inegável supericialidade, insere-se
também o próprio julgamento

de casos que envolvem a questão “saúde” (seja nos Conselhos
de Medicina, seja nos Fóruns
de Justiça), uma vez que seus
membros (médicos e juízes)
encontram-se invariavelmente
premidos por assustadora carga de trabalho e são tachados
de corporativistas (os médicos)
e morosos (os juízes), o que geraria, na leitura de muitos, forte
sentimento de injustiça e impunidade”, relatam os autores.
A partir desta percepção comum dos organizadores, o desejo começou a tomar forma
quando ambos se encontraram
no curso de pós-graduação em
Processo Civil promovido pelo

ICEEJ – Instituto Catarinense de
Estudos e Eventos Jurídicos, de
São Bento do Sul. “Nesta oportunidade discutimos algumas
decisões judiciais polêmicas,
trocamos impressões e decidimos reunir vários amigos (advogados, desembargadores, juízes
e médicos) para a empreitada, a
im de possibilitar leituras complementares, miradas diferentes,
apresentando diversos aspectos
relacionados ao Direito Médico.
Também neste empenho contamos com a inestimável colaboração e inteligência de todos os
coautores (reconhecidos como
proissionais da maior qualidade nos respectivos meios), res-

ponsáveis diretos pela inegável
qualidade da obra, com a argúcia e bom humor da Prof.ª Maria
Tereza de Queiroz Piacentini,
revisora de todos os textos que
compõem o Curso, com o precioso apoio da Conceito Editorial, sempre a prestigiar nossas
iniciativas, e, inalmente, com a
idalguia de nosso apresentador,
Doutor Moacir Pereira, que nos
honrou com a aceitação do convite. Para nós, organizadores,
tratou-se de uma experiência
única e enormemente enriquecedora, por meio da qual fortalecemos e estreitamos os laços de
uma antiga e fraterna amizade”,
inalizam.

Magistrados catarinenses lançam livro sobre Direito Médico

Segundo Junkes, o estudo
buscou investigar se de fato

O juiz de Direito Sérgio Luiz
Junkes, titular da 2ª Vara Criminal da Capital, defendeu,
29 de julho, na Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), perante uma banca
formada por professores doutores, tese de doutorado em
Direito intitulada “O Princípio
da Justiça Social e a sua relação com o Conselho Nacional
de Justiça: Uma análise das
suas implicações na Justiça da
Infância e Juventude”. O trabalho foi aprovado com louvor,
conferindo-se ao magistrado o
título de Doutor em Direito.

Juízes de Direito concluem cursos de Doutorado e Mestrado

As atividades iniciarão às 19h
de quinta-feira (11/08), com a
palestra de abertura do I Ciclo
de Debates Judiciário e Sociedade, que será ministrada pelo desembargador José Trindade dos
Santos, presidente do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina (TJ/
SC). Na seqüência, será realizada
a cerimônia de abertura do VII
Jogos da Magistratura Catarinense.

De 11 a 14 de agosto, a Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) realiza o I Ciclo
de Debates Judiciário e Sociedade, o VII Jogos da Magistratura Catarinense e o VII Dia da
Saúde do Magistrado, no Plaza
Itapema Resort, em Itapema.

Encontro pretende mobilizar magistrados de todo o Estado para a discussão de temas ligados à saúde dos juízes catarinenses

AMC realiza três eventos em Itapema
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tras dos juízes Silvio Dagoberto Orsatto e Maurício Matalha
Machado, que trataram sobre
a problemática que circunda o
tema. Durante a manhã foram
apresentados, por meio dos integrantes do Conselho Gestor
de Medicamentos de Lages situações enfrentadas pelo grupo
para contribuir com soluções
que minimizem o sofrimento
das pessoas que têm sua saúde
debilitada e constam com nome

em ação em trâmite na Vara da
Fazenda, criando assim um elo
entre Judiciário e Saúde.
No período vespertino foi
apresentado um histórico falando sobre a idealização e a
constituição do Instituto Paternidade Responsável. Posteriormente, o professor Altamir
Frederico Guidolin, coordenador do laboratório de análises genéticas da Universidade
do Estado de Santa Catarina

tado da Saúde; o Conselho de
Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Santa Catarina
(COSEMS.SC); a Universidade
do Estado do Santa Catarina
(UDESC); a Fundação Instituto
de Apoio ao Ensino, Pesquisa
e Extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias –(FIEPE/
CAV); e o Instituto Paternidade
Responsável.
Na oportunidade foi realizada a 2º etapa do Projeto de
Vivências e Estágios na realidade do Sistema único de Saúde (VER-SUS), desenvolvido no
curso de Análise de Políticas e
Sistemas de Saúde (APPS), da
Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Participantes consideraram produtivo o encontro realizado em Lages
(UDESC), abordou sobre DNA
no “Workshop sobre Instrumento de Efetividade de Políticas Públicas de Paternidade”.
Visando estabelecer parceria
para a realização dos exames de
DNA para o reconhecimento de
paternidade nos procedimentos administrativos e judiciais
em que ique comprovada a hipossuiciência de recursos das
partes, o laboratório de DNA
da UDESC realiza cerca de 1500
testes de paternidade humana
anualmente, em atendimento
ao convênio nº 36/2007, realizado entre o Poder Judiciário
(Tribunal de Justiça); o Ministério Público do Estado de Santa
Catarina (Procuradoria-Geral
de Justiça); a Secretaria de Es-

Na ocasião, o presidente da
AMC fez questão de desmistiicar a idéia de que os recursos
oriundos do Fundeb sejam rateados entre os Três Poderes. Tais
recursos, explicou o magistrado,
integram a base de cálculo para
deinição do duodécimo, mas
não são repassados para os Poderes, conforme previsão constitucional. Bruschi, inclusive, leu o

O presidente da Associação
dos Magistrados Catarinenses (AMC), juiz Paulo Ricardo
Bruschi, participou, no dia 22
de julho, da audiência pública no Plenário Deputado Osni
Régis, na Assembléia Legislativa de Santa Catarina, para
debater os rumos da educação
em Santa Catarina.

parecer do Secretário de Estado
da Fazenda, que conirmou as
suas ponderações. “O Poder Judiciário, que possui o mesmíssimo
valor no âmbito da tripartição
de Poderes do Estado, não pode
ser obrigado a icar com o pires
na mão para buscar recursos e
cumprir sua missão constitucional, que é justamente a de distribuir a justiça”, salientou.
O evento, realizado por solicitação da deputada Angela Albino (PCdoB), foi conduzido pela
vice-presidente da Comissão de
Educação Cultura e Desporto, deputada Luciane Carminatti (PT)
e reuniu cerca de 700 professores de várias regiões do Estado
que representam a categoria em
greve há 35 dias. Além de lideranças sindicais, do Ministério

Público, Tribunal de Contas do
Estado, Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB/SC) e representantes do Legislativo de diferentes municípios, acompanharam
a audiência os deputados Darci
de Matos (DEM), Dirceu Dresch
(PT), Ismael dos Santos (DEM),
Jailson Lima (PT), Neodi Saretta (PT), Padre Pedro Baldissera
(PT), Sargento Amauri Soares
(PDT) e Volnei Morastoni (PT).
Os deputados da bancada do PT,
também favoráveis à proposta,
sugeriram o fechamento de Secretarias de Desenvolvimento
Regional (SDRs), atualmente
36 em funcionamento no Estado, para poupar recursos que
seriam destinados aos setores
fundamentais como educação,
saúde e segurança.
Juiz Paulo Bruschi ressaltou a importância do Poder Judiciário

AMC participa de audiência sobre Educação em Santa Catarina

O evento contou com as pales-

No dia 13 de julho foi promovido o IV Seminário de Judicialização da Saúde da Região Serrana, no Salão do Júri
do Fórum Nereu Ramos, em
Lages, pela Vara da Fazenda
da Comarca, através do juiz
Silvio Dagoberto Orsatto, tendo como apoiador o Instituto
Tecnológico de Aperfeiçoamento Jurídico (I-Tecjus).

Juiz Sílvio Dagoberto Orsatto, organizador do evento, expõe aos participantes os objetivos do seminário

Divulgação

Evento tem como meta encontrar soluções que minimizem o sofrimento das pessoas que buscam medicamentos pela via judicial

Região serrana de SC realiza o IV
Seminário de Judicialização da Saúde
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juiz Fernando de Castro Faria

outorgado ao desembargador
Volpato através do Decreto Legislativo nº 196/2010, de autoria do vereador Ronaldo Fornazza e outros. O título de Cidadão
Honorário de Braço do Norte foi
concedido ao juiz Fernando de
Castro Faria pelos relevantes serviços prestados na comarca local,
entre eles, a criação do Conselho
da Comunidade e a Semana da
Paz. A homenagem foi outorgada
ao referido magistrado através do
Decreto Legislativo 169/2008, de
autoria do vereador Moisés Ave-

juiz Edemar Leopoldo Schlösser

Brusque
Em meio às comemorações dos
151 anos de Brusque, a Câmara de Vereadores realizou no dia
2 de agosto, Sessão Solene para
entrega do título de Cidadão Honorário ao juiz Edemar Leopoldo
Schlösser, titular na Vara Criminal
de Brusque desde 2002, pelos relevantes serviços prestados na comarca local.

lino Nazário. Na oportunidade,
este último fez uso da palavra em
nome de todos os homenageados.

No dia 21/07, o Presidente da AMC, Juiz Paulo Ricardo Bruschi, participou de reunião que
discutiu a elaboração da proposta do PPA 20122015, oportunidade em que apresentou o oício
081/11 em que sugere a manutenção de inúmeros projetos de interesse da magistratura, bem
como apresentou novas sugestões de projetos
(aperfeiçoamento dos critérios quanto ao ingresso no projeto dos cenários; verba para diretores
de foro para realização de pequenas despesas;
e estudo acerca da migração dos servidores dos
cartórios para o gabinete, em face da informatização em andamento) e, ainda, a realocação de
verbas orçadas para outros projetos, voltados à
melhoria das condições de trabalho e de segu-

Participaram também da reunião, além do presidente da AMC, o assessor da presidência do TJ/SC,
juiz Silvio José Franco; o diretor-geral administrativo
(e.e.), Raphael Jaques de Souza; o diretor-geral Judiciário (e.e.), Maurício Walendowsky; o coordenador
de planejamento, Alexandre dos Anjos; o assessor
de planejamento, João Anilóquio Machado Júnior;
o assessor de planejamento, Wanderley Horn Hülse; e Fábio Ramos Bittencourt e Telmo Freitas, do
Sindojus.

rança, igualmente de interesse da magistratura
e, por conseqüência, para o próprio jurisdicionado, vez que direcionados a uma melhor prestação jurisdicional.

AMC discute elaboração do novo PPA

Des. José Volpato de Souza

O título de benemerência foi

O desembargador José Volpato de Souza, do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, e o
juiz Fernando de Castro Faria
receberam, no dia 1º de julho,
homenagem em sessão solene
na Câmara Municipal de Braço
do Norte, no Sul do Estado, com
os títulos: Cidadão Benemérito
e Cidadão Honorário, respectivamente. A cerimônia teve
início às 19h e foi realizada na
sede do Clube Cruzeiro.

Câmaras de Vereadores catarinenses
prestam homenagem a magistrados

Magistrados e parlamentares estiveram reunidos no dia 20 de junho, no
auditório da Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC), para um debate sobre o aperfeiçoamento do sistema
judicial. Na ocasião, a diretoria da AMC
solicitou o apoio dos deputados e senadores que compõem o Fórum Parlamentar Catarinense na aprovação de matérias que visem não só tornar a máquina
judiciária mais célere, mas que também
promovam a valorização da carreira da
magistratura.

Magistratura de SC pede apoio para
aperfeiçoamento do sistema judicial
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Bárbara Nunes

João Cavallazzi

• Desembargador

Os tipos de vinho são associados às estações
do ano, originando-se daí uma regra não escrita:
vinho branco no verão, vinho tinto no inverno.
Será ela verdadeira ? Pode até ser, mas somente
na cabeça das pessoas que a levam a sério, nela
acreditam e nunca se detiveram para melhor
analisar tal airmação.
Há, sem dúvida, uma lógica aparente, quando
se associam os vinhos às temperaturas das estações. Os vinhos brancos, que devem ser bebidos
gelados e por isso causam sensação de frescor,
enfrentariam melhor o verão. Já os tintos, servidos à temperatura ambiente, desde que esta não
ultrapasse os 20º C, seriam mais adequados ao
inverno.
Como dito, a lógica é apenas aparente, valendo, quando muito, para medir as sensações
tácteis de frio e calor, o que pouco signiica. A
questão de fundo não está na temperatura nem
na cor, mas sim na graduação alcoólica, que é a
mesma para os vinhos de mesa tintos, brancos e
rosados: entre 10º e 14º G.L.
Portanto, as calorias geradas por uma taça de
vinho branco, rosé ou tinto de igual graduação,
são exatamente as mesmas. Por ser servido gelado, o branco disfarça a quantidade de álcool nele
contida e torna-se mais fácil de beber, criando
sensações refrescantes num primeiro momento.
Mas só num primeiro momento, porque o efeito
é igual ao dos tintos, não raro superior, porque a
baixa temperatura leva o consumidor a ingerir o
branco em maior quantidade. Por isso se diz que
o branco é um vinho “fácil de beber”.
Os tintos bem elaborados, salvo exceções,
têm maior complexidade que os brancos, inclusive porque passam mais tempo na madeira
e no repouso da garrafa, antes de sua entrada
no comércio. Aliás, poucos são os brancos que
dispõem de estrutura para enfrentar as barricas
de madeira. A quase totalidade é fermentada em
cubas de inox, com temperatura controlada e em
meio anaeróbico, para evitar a oxidação, e a necessidade de descanso na garrafa se esgota em
pouco tempo. Por isso se diz que os brancos têm
aroma, enquanto os tintos formam bouquet, ou
seja, a soma dos aromas da uva, da madeira e
das reações químicas que esse encontro desencadeia.
Em que pesem os preconceitos e os estereótipos, verão, inverno, outono e primavera são
estações apropriadas para todos os tipos de vinho, pois, como visto, o percentual alcoólico é o
mesmo. A escolha, destarte, não deverá ser feita
em função da estação ou da temperatura externa, mas de acordo com o momento que se quer
celebrar e, em especial, com o prato a ser servido. Para corroborar o que se disse, basta lembrar que churrasco, seja verão ou seja inverno,
requer vinho tinto. Por outro lado, mesmo sob
o mais rigoroso inverno, quem ousaria profanar
as ostras cruas com um tinto encorpado ?
Conclusão: é falsa a regra popular do “branco
no verão, tinto no inverno”.

Edson Nelson Ubaldo*

- O vinho no inverno -

COLUNA DE BACO
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de Mello Mosimann; João Martins; e
eu. Eu iz uma prova oral excelente.
Depois fui nomeado para juiz subs
Depois,
substituto da 12ª Circuncisão Judiciária,
com sede em Criciúma. Foi a minha
primeira comarca, que era de quarta
entrância, abrangendo as cidades de
Urussanga, Araranguá e Turvo. Depois
atuei como juiz substituto na comarca
de Braço do Norte, pois o juiz local havia falecido. Em seguida, entrei como
titular em Imaruí. Instalei a comarca
e, portanto, fui o seu primeiro juiz. Em
Imaruí tivemos uma cerimônia bastante concorrida. Até onde eu sei, foi
a primeira vez que os chefes dos Três
Poderes se izeram presentes numa

De todas as comarcas, a que mais
lhe agradou foi Porto União. “Tudo lá
era bom. A comida era de primeira categoria. O povo tratava o juiz como um

✦

Justiça (interino) na comarca de Itaiópolis, por três meses. Depois desse
período iz o primeiro concurso que
período,
apareceu, que foi o da magistratura,
no qual acabei passando, em 1964. Eu
sou o único juiz da família. Tem advogado, mas juiz só eu. E tem um que foi
procurador de Justiça também, o meu
tio José Antônio São Thiago, que morreu com 92 anos”, comenta.

✦

eu judiquei em Imaruí, eu precisava pegar uma balsa e ir até Imbituba
salário” frisa.
frisa
para receber o meu salário”,
Apesar de pequena, a cidade de
Imaruí lhe deu um pouco de dor de
cabeça. “A família Bittencourt mandava em toda a cidade. Mas não mandava no juiz, não. Tentaram me pressionar. Incomodavam. Mas, felizmente,
consegui cumprir o meu mister. Eu
sempre fui muito honesto. Não suporto ‘mutreta’”, assinala.

✦

Como já dito no início, a grande
paixão de Fernando Olavo
S. Thiago foi e continua
sendo o cinema. “Eu sempre gostei de cinema, cuja
paixão começou aos 14
anos. Sempre vi o cinema
como arte e o considero
uma coisa sublime. E falou
em cinema falou em Charles Chaplin. Tenho todos
os ilmes dele. Eu tenho todos os clássicos. Outro que
gosto muito é o ator Humphrey Bogart, que fez Casablanca. Todos falam só de
Casablanca, mas ele fez 84
ilmes e eu tenho 54 deles.
Sou fã do ator até embaixo
d’água”, elogia.
Para Fernando, o que caracteriza um bom ilme é a
maneira como ele é dirigido, interpretado, enim. “A
Fernando Olavo São
imagem, o roteiro, tudo se
Thiago nasceu no Rio de Jaanalisa, inclusive, o diretor.
neiro, no Bairro Glória, bem
Quem diz que gostou de
na rua Benjamin Constant,
um ilme tem que explicar
no dia 17 de novembro de
o motivo. Tem que ter en1932. Seu pai, Polydoro Ertendimento para falar se o
nani São Thiago (um dos Juiz aposentado Fernando Olavo São Thiago em casa, na sua sala particular de cinema
ilme é ou não bom. Às vezes,
fundadores do Hospital Universitário, em Florianópolis) natural solenidade do gênero. Estavam lá o Deus”, lembra. A comarca mais ‘pesa- por causa de um pequeno detalhe a
de São Francisco do Sul, seguiu para deputado estadual Lecian Slovinski, da’ foi a de Criciúma. Tubarão, segun- pessoa diz que o ilme não presta. Não
a capital luminense para estudar que era o presidente da Assembléia do ele, também. “Em Tubarão, eu tam- é bem assim que funciona. Eu levo em
medicina. A família (a mãe chamava- Legislativa de Santa Catarina; o de- bém fui diretor do Foro, ou seja, tinha consideração, como já disse, a direção,
se Vicentina Lobo S. Thiago) retorna sembargador Belisário Ramos da Cos- que julgar e cuidar da parte adminis- o elenco, etc. Às vezes, um grande ator
para Santa Catarina quando Fernando ta, presidente do Tribunal de Justiça trativa. Depois me arrependi por ter pode não fazer um bom ilme. Ele não
entra na adolescência. Após um tem- de Santa Catarina; e o governador do me aposentado. Eu estava perto de tem culpa. Pode ser que o roteiro seja
ser desembargador. Eu saí porque eu ruim. E por outro lado, quando temos
po em Blumenau, eles seguem para Estado, Ivo Silveira”, recorda.
Florianópolis, onde, inalmente, se esFernando S. Thiago judicou, ainda, estava chateado, sei lá. Parece que me um grande diretor e um bom elenco,
tabelecem.
nas comarcas de Ituporanga, Porto deu um branco. Só sei que bati um oí- ainda dá para salvar o ilme. Aliás,
Ele não sabe ao certo quando, mas União e Tubarão, onde passou boa cio e mandei. A carreira de juiz não é o os novos ilmes têm deixado muito a
lembra que seu desejo era fazer o cur- parte de sua carreira até se aposentar. que todo mundo pensa. É, realmente, desejar. A maioria é bomba. O Oscar,
por exemplo, vai muito mal. Eles peso de Agronomia. Porém, talvez por Na inatividade, Fernando volta para muito diícil”, ressalta.
Fernando sempre procurou valori- gam uma obra e ilmam novamente e
estímulo da própria esposa, Ana Ma- Florianópolis, onde permanece até
ria, resolveu fazer Direito. Prestou o hoje. “Foi muito diícil passar no con- zar a conciliação entre as partes. “Eu normalmente não ica bom. A versão
vestibular e passou. Em 1961, ele con- curso. Muito pior do que é hoje, acre- pegava as partes e os dois advogados original, por exemplo, do King-Kong,
cluiu a faculdade. Mas foi em outubro dito. Não existia, por exemplo, a Es- e já resolvia na hora. Aí terminava logo que é um clássico, é muito melhor do
de 1964 que Fernando ingressou na cola da Magistratura e nenhum outro o processo”, sublinha. As diiculdades que a atual”, destaca.
Para Fernando, o grande gênio do
magistratura catarinense. “Passaram curso preparatório. Lembro que antes naquela época também eram imensas.
cinco candidatos: José Geraldo Batis- de passar no concurso da magistra- “Não tinha telefone, as estradas eram cinema é mesmo Charles Chaplin. “O
ta; Francisco Carolino Correia; Hélio tura, exerci a função de promotor de ruins. Para se ter uma idéia, quando Chaplin é para mim o melhor de to-

juiz aposentado Fernando Olaapaixonavo São Thiago é um apaixona
do pela sétima arte. Mais do
que isso: considera o cinema
a mais fascinante de todas as artes.
Em sua bela casa, no bucólico bairro
de Cacupé, em Florianópolis, cerca de
10 mil títulos em VHS e mais 800 em
DVD repousam bem organizados em
prateleiras que adornam um espaçoso home theater. E mesmo com sérias
diiculdades para enxergar (sofre há
alguns anos de glaucoma), até hoje ele
não deixa de revisitar seus preferidos,
o que o faz diariamente na companhia
de seu motorista, que não só põe os
ilmes para rodar, como também lhe conta as cenas. Mas,
essa “parceria” tem dado
certo porque Fernando possui boa memória e, nas referidas sessões, lembra perfeitamente de cada cena, cada
fala, a performance de seus
protagonistas, enim, cada
detalhe das inúmeras histórias que izeram homens
e mulheres em todo mundo rir, chorar ou mesmo se
apaixonar. Por essas razões,
o cinema foi e continua sendo, em sua opinião, uma das
mais incríveis produções
da criatividade humana...

Fabrício Severino

Minha história...
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dos. Era um gênio. Ele era ator, diretor, cenarista, produtor, compunha a
música. Ele botava o ilme nas costas e
carregava. Chaplin é o cinema. Começou com cinema mudo. Ele era um defensor do cinema mudo porque exigia
mais do ator. Para mim o melhor ilme
dele é ‘O Garoto’”, aborda.
Fernando S. Thiago também gostava muito de literatura. Aliás, muitas
obras foram levadas para as telas do
cinema. “Agora, por exemplo, vai passar um clássico do John Steinbeck.
É um dos maiores que já vi até hoje.
Chama-se: ‘Vinhas da Ira’. O livro ganhou o prêmio Pulitzer. Extraordinário (Relata a história de uma família
pobre do Estado de Oklahoma, que
durante a Grande Depressão de 1929
se vê obrigada a abandonar as terras
que ocupava havia décadas, em regime
de meeiros, devido à chegada do progresso, traduzido pela compra de tratores e máquinas pelos donos dessas,
e de um novo regime de propriedade.
Este fator tornou obsoleto o trabalho
manual de aragem e plantio da terra,
e forçou-os a rumar em direção à Califórnia. Este clássico americano trata
dos efeitos da grande depressão de
pequenas famílias de fazendeiros do
Oeste americano). Os melhores ilmes
americanos são dessa época e, principalmente, da década de 40”, elogia.
Outros ilmes também compõem a
sua galeria dos prediletos. Entre eles,
“E o vento levou...”, “Casablanca”, “A
ponte do Rio kwai”, “Os brutos também
amam”, “Cinema Paradiso”, “Sempre
em meu coração”, entre outros. “(Sobre Casablanca) Gosto muito da parte
em que ele renuncia o amor dela, e diz
para o amigo dele: “Creio que este é o
princípio de uma bela amizade”. Ele
poderia ter icado com ela, mas não
icou”, conta.
Sobre cinema nacional, ele tem algumas restrições, embora reconheça
virtudes em algumas obras. “Tudo
depende de como é feito. O próprio
erotismo, muito presente nos ilmes
brasileiros da década de 70, quando
bem conduzidos viraram ilmes muito
bons. Um ilme que eu acho que muitos não vão gostar, mas que é pura cultura, é ‘O Limite’, de Mário Peixoto. Ele
só fez esse ilme e morreu. Esse ilme
se passa em um barco, onde duas mulheres e um homem se põe a pensar
na vida. Gostei muito também de ‘O
assalto ao trem pagador’, ‘O caso dos
irmãos naves’, ‘Cidade ameaçada’, ‘Arara vermelha’, e outros mais”, ressalta.
Para Fernando, a magistratura e o
Poder Judiciário, enim, o universo jurídico, rendem, sim, bons ilmes. “Tem
muita coisa boa. Cito: ‘Testemunha de
Acusação’, ‘O Direito de Matar (sobre
eutanásia)’, ‘Doze Homens e uma Sentença’, entre outros”, enfatiza. A paixão
pelo cinema, aliás, era tanta, que Fernando ajudou a construir uma sala em

O JUDICIÁRIO

Pai de quatro ilhas (Ângela Maria,
Tereza Cristina, Raquel Augusta e Ana
Maria), cinco netas, um neto e uma
bisneta, o juiz aposentado Fernando
Olavo São Thiago leva uma vida tranqüila ao lado da esposa, Ana Maria São
Thiago. “Posso dizer que a carreira
da magistratura é sublime, uma função até meio que divina. E, por outro
lado, o cinema é a maior de todas as
sete artes. É um bálsamo, para quem
consegue compreendê-lo. É a imagem
de todas as coisas da vida. A meu ver,
o cinema é uma coisa divina também,
como a magistratura”, airma.
Aos magistrados que ainda estão na
carreira, sobretudo aos mais jovens, o
juiz aposentado Fernando Olavo São
Thiago deixa a sua mensagem: “sejam honestos e procurem decidir com
muita atenção, com amor e não com
paixão. Procurem proporcionar aos
cidadãos o bem estar, porque o Direito é algo muito importante dentro
da sociedade, sobretudo para os mais
carentes que tanto dependem da Justiça”, inaliza.

✦

Fernando também foi jornalista.
Durante o período da faculdade, ele
escrevia sobre cinema para os jornais
A Gazeta e O Estado, onde assinava a
coluna “São Thiago apresenta: no domínio da tela”. Outra passagem curiosa
de sua vida foi a participação no programa “O céu é o limite...”, em 1954,
na antiga rádio Diário da Manhã, em
Florianópolis, apresentado na época
por Antunes Severo. Tratava-se de um
programa de auditório, onde os participantes eram desaiados a responder
as mais diversas perguntas sobre uma
determinada área. Uma espécie de
concurso, no qual permanecia quem
conseguia responder corretamente as
perguntas. Aos 22 anos, Fernando São
Thiago provou que já podia ser considerado um entendido de cinema, pois
conseguiu icar por três semanas no
ar, um feito e tanto para a época. “Eu
respondi a inúmeras perguntas sobre
os mais diversos ilmes. E em todas
as vezes que participei o auditório icou lotado”, rememora. Ele também já
pensou em fazer um ilme, mas ainda
não conseguiu realizar o seu sonho.
“Ajudei a escrever um roteiro. O nome
do ilme seria “A Revolta da Natureza”.
Chegamos a mostrar a proposta no Rio
de Janeiro e nos deram incentivo para
continuar. Mas, acabamos não levando
adiante. Nele, a natureza criava corpo
e se vingava dos jovens que a estavam
maltratando”, diz.

✦

Imaruí, quando por lá judicou.
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O concurso foi dividido em
três modalidades: Fotografia,
Literatura e Música. Assim, a
semana iniciou com a exposição dos trabalhos produzidos
para o Concurso Cultural, das
modalidades de Literatura e
Fotografia, no Hall do Tribunal

Em comemoração aos 25
anos de história, a Escola
Superior da Magistratura do
Estado de Santa Catarina (ESMESC) realizou, de 25 a 30 de
julho, uma semana intensa
de atividades. Além de apresentar a aula inaugural do
segundo semestre de 2011,
a VII Jornada ESMESC, o IV
Encontro Estadual de Alunos
da ESMESC, com o tema “A
Magistratura do Século XXI”,
e o XXV Encontro do Colégio
Permanente de Diretores de
Escolas Estaduais da Magistratura (COPEDEM), a Escola
realizou uma proposta inédita e que deu muito resultado:
o Concurso Cultural, com o
tema “A difícil arte de julgar”,
que contou com a participação de magistrados, docentes e alunos, dando, assim,
um caráter mais cultural às
comemorações do Jubileu de
Prata.

COPEDEM
Na seqüência das atividades,
o Auditório Pleno do TJ/SC sediou, no dia 28, a solenidade
de abertura do XXV Encontro
do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais
da Magistratura (COPEDEM).
E, no dia 29, a reunião do XXV
COPEDEM foi realizada no Hotel Majestic, seguida de visita
à Academia Judicial, leitura da

de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) e Hall da
sede administrativa da AMC/
ESMESC. A modalidade de música foi deixada para ser apresentada no dia 29/07, na sede
balneária da associação, durante o jantar dançante em comemoração ao Jubileu de Prata
da ESMESC, juntamente com a
premiação do concurso. Os primeiros lugares ficaram para o
juiz Rafael Rabaldo Bottan, na
modalidade Literatura, para o
aluno Frederico Salles Teixeira, na Fotografia, e para o juiz
Fernando de Castro Faria, com
a melhor música. Os escolhidos foram premiados com um
Tablet iPAD Apple e os demais
classificados (2º à 10º) receberam certificados de “Menção
Honrosa”.

Século XXI
Concomitantemente à reunião do XXV COPEDEM no dia
29, a ESMESC realizou a aula
inaugural do segundo semestre
de 2011, a VII Jornada ESMESC
e o IV Encontro Estadual de
Alunos da ESMESC, no Auditório AMC/ESMESC, com o tema
“A Magistratura do Século XXI”.
O Diretor-Presidente da Escola Nacional da Magistratura
e juiz do Tribunal de Justiça
do Paraná, Roberto Portugal
Bacelar deu início ao evento
falando sobre a importância
de tornar-se um profissional
da pós-modernidade, capaz de
dominar as Leis do Direito e,
ao mesmo tempo, administrar
conflitos. “Não que conhecer as
Leis ficou de lado, mas o magistrado do século XXI deve saber
interpretar o que foi dito, além
das Leis. O profissional deve
despolarizar a comunicação,
fazendo com que o conflito não

Redação da Carta de Florianópolis e palestra com Raul Marinuzzi, que ministrou o tema
“Harmonia na Escola”. O encontro do XXV COPEDEM foi finalizado no dia 30, com almoço em
Santo Antônio de Lisboa, em
Florianópolis.

Solenidade
A solenidade em comemoração ao Jubileu de Prata da
ESMESC realizou-se no mesmo
dia (29/07), após às 20h. A homenagem foi feita na sede balneária, na Cachoeira do Bom
Jesus, em Florianópolis. Na
oportunidade os presentes foram agraciados com um Stand
up Comedy, com Diogo Portugal, apresentações musicais
dos participantes do Concurso
Cultural, seguindo de premiação do concurso, jantar e baile
com a banda PH7.

de nós se identifica. Pois julgamento é isso, conscientização
sobre os fatos, reflexão e responsabilidade sobre a sua decisão. Além disso, o magistrado
deve ainda colocar em questão
a falta de acesso da sociedade
a esse processo”, comentou a
magistrada.
A palestra de encerramento
foi ministrada pelo desembargador do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro, Sylvio Capanema de Souza, que trabalhou seguindo o mesmo viés
dos colegas, dando enfoque
ao importante papel do novo
profissional, que, necessariamente, deve saber lidar com
imprevistos e ter condições
psicológicas para julgar corretamente, com a visão estendida, além das leis. Capanema
fez uma palestra motivacional,
impulsionando os alunos da
ESMESC ao sucesso através do
conhecimento e da sabedoria.

Capital sedia encontro dos diretores das escolas de magistratura

cresça. Aprender a interpretar
o que o outro quer dizer e não
o que ele disse. Mostrando, assim, ser um cidadão equilibrado capaz de perceber com sutileza qual o problema e como
resolvê-lo”, ressaltou.
Dando continuidade ao encontro, a juíza do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina e
coordenadora da Extensão de
Blumenau da ESMESC, Quitéria
Tamanini Vieira Peres, concordou com o enfoque dado pelo
primeiro palestrante e reforçou dizendo que realmente “o
erro é pensar o conflito apenas
no prisma da resolução e não
no prisma do seu nascimento”.
Após, comentou sobre o tema:
“A difícil arte de julgar: dilemas e perspectivas”, ressaltando a angustia do insucesso que
muitas vezes o magistrado sente pela sensação de impotência
em relação ao cumprimento do
que foi prometido e das suas
perspectivas. “A proposta que
eu faço hoje é de nos envolvermos em relação aos olhares
sobre o processo propriamente dito, como modo de atuação
através da prestação da tutela
jurisdicional do Estado, deixar
de lado o prisma técnico-científico que se possa dar a essa
expressão e, assim, iniciar novos olhares. Pois, enquanto o
mundo for mundo o nosso resultado vai ser artesanal, aliás,
eu ouso dizer que quando deixar de ser artesanal, julgar vai
deixar de ser uma arte, vamos
ter algo muito mais funcional,
no qual acredito que nenhum

Além de uma semana de atividades, Escola realizou jantar dançante para comemorar o seu Jubileu de Prata

ESMESC realiza solenidade em
comemoração aos seus 25 anos
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Mesa de abertura da VII Jornada ESMESC, que trouxe o tema: “A Magistratatura no século XXI”

Bárbara Nunes

10

Para reairmar a sua importância
nestes 25 anos, na preparação de candidatos ao concurso para a magistratura,
bem como ressaltar o apoio com a Associação dos Magistrados Catarinenses
(AMC) e do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina (TJ/SC) na valorização e for-
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mação dos magistrados catarinenses, a
Escola apresentou, no dia 27 de julho, o
Selo Comemorativo, o Vídeo Institucional, em celebração ao seu Jubileu de Prata, bem como homenageou seus ex-diretores e professores. Na oportunidade, foi
realizada a entrega de certiicados de

9

8

14

15

12

6

11

AGOSTO DE 2011

11

16

13

10

7

3

presidente da AMC e do desembargador
Jaime Ramos, diretor executivo da Academia Judicial, que compuseram a mesa
de honra da solenidade, além de magistrados que contribuíram pelos 25 anos
de intenso trabalho da Escola, alunos e
professores.

5

2

conclusão do curso dos Módulos I, II e III
e da “Medalha do Mérito Acadêmico”.
A cerimônia contou com a presença
do desembargador José Trindade Dos
Santos, presidente do TJ/SC, do desembargador Nelson Calandra, presidente
da AMB, do juiz Paulo Ricardo Bruschi,

Solenidade

Esmesc

1) Diretor geral da ESMESC, juiz Silvio José Franco na abertura da solenidade. 2) Mesa de honra. 3) Ex-diretores e professores da ESMESC que foram homenageados. 4) Presidente do
TJ/SC, Trindade dos Santos, e diretor da Academia Judicial, Jaime Ramos, recebem condecoração. 5 a 16) Magistrados e professores são homenageados. 17) Magistrados, professores e
alunos assistem ao Vídeo Institucional ESMESC. 18)Dr. Silvio entrega certiicado de conclusão à aluno.

Fábio Silva
Fábio Silva
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Concurso Cultural ESMESC
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Fotograia
Nesta modalidade, os trabalhos também foram
expostos no Hall do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina (TJ/SC) e no Hall da sede administrativa da AMC/ESMESC, de 25 a 29 de julho,
juntamente com os da modalidade “Literatura”.
Os participantes foram os magistrados: Quitéria Tamanini Vieira Péres, Júlio César Knoll e Leila
Maria da Silva; a professora Dilsa Mondardo; e os
alunos: Frederico Salles Teixeira e Cássio Lucas.
Todos sob julgamento dos convidados: Fabrício
Severino, assessor de imprensa da AMC, fotógrafo Fábio Eduardo e Ângelo Medeiros, assessor de
imprensa do TJ/SC.
O vencedor com a melhor seleção de fotos foi o
aluno Frederico Salles Teixeira.

Literatura
A modalidade “Literatura” foi a que mais teve
inscritos, participando os magistrados: Viviana
Gazaniga, Rafael Rabaldo Bottan, Quitéria Tamanini Vieira Pérez, Cíntia Gonçalves Costi, Edson
Nelson Ubaldo, Luiz Eduardo Ribeiro Freyesleben
e Hildemar Meneguzzi de Carvalho; a professora
Célia Maria da Silva; e os alunos: Liana Débora
Ramos, Marceleine da Silva Parito e Jonas Nardelli
Chiaradia.
Os trabalhos escritos foram expostos no Hall do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
(TJ/SC) e no Hall da sede administrativa da AMC/
ESMESC, de 25 a 29 de julho. E como jurados foram convidados os professores José Isaac Pilati,
Maria do Rosário Stoz e Patrícia Fontanella.
O texto escolhido foi o “Julgar ou não julgar: o
caso do periquito”, do juiz Rafael Rabaldo Bottan.

Música
Participaram da modalidade “Música” os magistrados: Edson Ubaldo, Fernando de Castro Faria, e
a dupla Antônio Augusto Baggio e Ubaldo Ricardo
da Silva Neto; e os alunos: Dieli Ávila e Leonardo
Bertoldi.
Para esta modalidade, os participantes apresentaram seu trabalho durante a solenidade em
comemoração ao Jubileu de Prata da ESMESC,
no dia 29 de julho, realizada na sede balneária da
Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC),
na Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis. Os
músicos receberam orientação e puderam ensaiar
horas antes da apresentação, no mesmo lugar do
evento.
Participaram como jurados: o juiz Silvio Franco
e a esposa, o juiz Paulo Bruschi e a esposa, o desembargador Jaime Ramos e a esposa, Dr. Borges,
o vocalista da Banda PH7 e humorista Diogo Portugual.
O vencedor da modalidade “Música” foi o juiz
Fernando de Castro Faria, com a música instrumental “Caminhos do Farol”.

Com o tema “A diícil arte de julgar”, o primeiro Concurso Cultural ESMESC teve como
objetivo principal promover uma socialização de talentos entre magistrados, docentes
e alunos, e escolher entre os inúmeros trabalhos artísticos os que mais se destacavam pela
originalidade, criatividade e beleza. Divididos
em três modalidades: “Música”, “Literatura” e
“Fotograia”, os vencedores foram premiados
com um Tablet iPAD Apple e os demais classiicados (2º à 10º) receberam certiicados de
“Menção Honrosa”.

“Ela foi inspirada a partir de umas caminhadas
que ﬁz entre o Mar Grosso e o Farol de Santa Marta, de Laguna, o que deve dar aproximadamente
17 Km. A música tem uma parte melódica que representa as praias e o visual, bem como uma outra
parte em que a guitarra e os demais instrumentos
(em uníssono) destacam as diﬁculdades do trajeto,
notadamente os morros”, explica o magistrado.

Música instrumental:
“Caminhos do Farol”

“A difícil arte de julgar” por
Fernando de Castro Faria

“A difícil arte de julgar” por
Frederico Salles Teixeira

Passava das dezesseis horas de mais
uma quarta-feira chuvosa. O movimento de
partes, advogados e
servidores era frenético nas salas daquele
Juizado Especial. [...]
Adalberto, juiz responsável pela unidade, estivera, desde
o início da manhã,
concentrado em julgar
um caso de acidente
de trânsito que redundara na morte de três
pessoas. Àquela altura
da tarde, a sentença
que prolatava estava
bastante adiantada e
seu raciocínio ﬂuía sem
interrupção.
Repentinamente,
contudo, Adalberto escutou batidas na porta de seu gabinete,
as quais de imediato
deram lugar ao semblante de um conciliador que, sem entrar
totalmente no recinto,
falou: “ – Doutor, desculpe incomodar, mas a
Margarida teve de sair
correndo para cuidar
do ﬁlho que se machucou na escola e não vai
poder fazer a audiência
das quatro”. [...]
O magistrado então
perguntou ao jovem
conciliador: “ – Do que
se trata? Já tentaste
fazê-los chegar a um
acordo?”. “ – É uma
briga de vizinhos por
causa de um periquito
barulhento”, disse o rapaz. [...]
Adalberto socou de
leve a escrivaninha
com o punho direito
cerrado e desabafou: “
– É um absurdo! Ter de
deixar um caso sério
como este que estou
avaliando para ouvir
troca de desaforos entre vizinhos em razão
de um pássaro...”. Na
sequência, salvou, no
computador, o trabalho
a que vinha se dedicando, levantou da cadeira, esticou braços e
pernas e rumou para a
sala de audiências indicada por seu auxiliar.
[...]
O juiz veriﬁcou no-

vamente os autos, constatando que a mãe de
Gabriel, não estando
acompanhada de advogado, deixara de
fazer constar, em sua
defesa, o problema oftalmológico de seu ﬁlho
e a relação que este
mantinha com o pássaro. [...]
Quando estava quase
desistindo de encontrar
um desfecho consensual para a controvérsia e
já admitindo que teria
de carregar um drama
de consciência, Adalberto teve uma ideia
nada ortodoxa: sugeriu que no ﬁnal de cada
tarde o periquito fosse
levado ao Fórum, onde
poderia quedar até a
manhã vindoura. [...]
Adalberto irritou-se
com o animal e ainda
mais com a ideia de
acordo que partira dele
próprio. Não podendo
focar sua atenção em
nada além do estridente rumor do passarinho, deixou sua
sala amuado e impaciente, à procura do
sossego de sua casa.
Ao chegar no ﬁnal do
corredor, no entanto,
deparou-se com Gabriel e sua mãe, os quais
lá estavam porque,
como esta última veio
a esclarecer, o infante
sentira falta do vívido
farfalhar do bichinho.
Adalberto conduziu
Gabriel até a gaiola do
periquito, observando,
uma vez mais, o sorriso frouxo e cheio de
contentamento que se
escancarava na face do
menino ao reencontrar
o agitado amigo de plumas. Naquele instante,
o juiz espantou deﬁnitivamente as dúvidas
que o acompanhavam e
teve a certeza de que a
alternativa que sugerira em audiência fora a
mais acertada, pois lhe
permitiu contornar a
frieza dos textos legais,
cumprir o seu ofício e –
o mais relevante – assegurar a uma criança
especial a sua única
fonte de alegria.

Trechos do texto:
“Julgar ou não julgar: o caso do periquito”

“A difícil arte de julgar”
por Rafael Rabaldo Bottan

Programação inédita, além de revelar talentos, promoveu uma grande confraternização entre alunos, professores e magistrados

12
O JUDICIÁRIO

3

10

12

11

6

9

5

4

1

Momentos

Associavas
AGOSTO DE 2011

13

8

7

2

13

1) Vencedor da modalidade “Música”, juiz Fernando de Castro Faria, recebe o prêmio das mãos do Diretor Geral da ESMESC, juiz Silvio José Franco e da cerimonialista Laine Valgas. 2)
Mesa de jurados. 3) Apresentação do juiz Fernando de Castro Faria. 4) Apresentação do juiz Antônio Augusto Baggio e Ubaldo. 5) Apresentação do juiz Marcelo Elias Naschenweng e a
ilha Gabriela. 6) Juiz Carlos Alberto Martins Filho, de Brasília, com Laine Valgas. 7) Cerimonialista conversa com o des. Trindade dos Santos e a esposa. 8) Banda PH7. 9 e 10) Des. Jaime
Vicari e o prof. José Isaac Pilati são homenageados. 11) Apresentação do juiz Edson Ubaldo. 12) Humorista Diogo Portugal anima o evento. 13) Convidados dançam ao som da banda PH7.

Fábio Silva
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Expediente da AMC.

Educação
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Leia mais na página 6

O presidente da Associação dos
Magistrados Catarinenses (AMC), juiz
Paulo Ricardo Bruschi, participou, no
dia 22 de julho, da audiência pública
no Plenário Deputado Osni Régis, na
Assembléia Legislativa de Santa Catarina, para debater os rumos da educação em Santa Catarina. Na ocasião,
o presidente da AMC fez questão de
desmistiicar a idéia de que os recursos oriundos do Fundeb sejam rateados entre os Três Poderes.

Leia mais na página 7

Na tarde de quinta feira
(28/07), o Juiz Paulo Ricardo
Bruschi, Presidente da AMC,
esteve na Justiça Federal, onde
discutiu com os Magistrados
Federais questões relativas ao
grande número de Cartas Precatórias e da própria Jurisdição delegada encaminhada aos
Juízes Estaduais. No encontro,
buscaram-se soluções para o
tema, icando agendada a possibilidade de estabelecimento
de JEF’s nas comarcas que não
são sedes da Justiça Federal
entre outras sugestões. O assunto foi de pronto levado à
Presidência do TJ, que autorizou de imediato a realização
de estudos sobre o tema e que
serão encetados pelas duas
Cortes, com a interveniência
da AMC, visando uma solução.

12h - Almoço com participantes do XXV Copedem.

Pela manhã, participa de reuinão do XXV Copedem. Local:
Sto Antônio de Lisboa.

Na manhã do dia 27, quarta
feira, o Juiz Paulo Ricardo Bruschi, Presidente da AMC, participou da reunião mensal do Conselho de Gestão, Modernização
Judiciária, de Políticas Públicas
e Institucionais do Poder Judiciário Catarinense. Entre os assuntos da pauta, o Conselheiro Sergio Izidoro Heil apresentou seu
voto vista no Processo 3758762010.1, em que a entidade pede
a redução do percentual no nível
de vencimento nas entrâncias
do Poder Judiciário Catarinense,
buscando a valorização da magistratura, onde, após considerações, opinou pelo adiamento
da análise para momento oportuno, sendo que, por maioria, foi
determinado o adiamento para
análise conjunta com o PCS dos
Servidores.

17h30 - Participa de Solenidade
comemorativa ao Jubileu de Prata
da ESMESC. Local: Sede balneária.

12h30 - Participa da VII Jornada
ESMESC e IV Encontro Estadual de
Alunos da ESMESC. Local: Auditório da AMC.

Justiça
Federal

15h - Reuinão com Dr. Alcides
Vettorazzi. Local: Direção do Foro
da Justiça Federal.
19h - Participa da Solenidde de
Abertura do XXV Copedem.
21h - Participa de jantar de boas
vindas e apresentação cututal
(Copedem).

9h - Participa do Conselho de Gestão.
13h30 - Reunião com o Pref. Dário Berger.
14h30 - Reuinão com Gov. Raimundo
Colombo.
15h30 - Reunião com vice-presidente do
TRT, Dr. Gerson Paulo Taboada Conrado.
19h - Participa do lançamento do Selo
Comemorativo e da apresntação do vídeo
institucional dos 25 anos da ESMESC.

30

23
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Sábado

Conselho de
Gestão

28

29

Participa de Audiência Pública. Local: Plenário Deputado
Osni Régis, na ALESC.

10h30 - Participa de reunião
do PPA 2012-2015. Local:
TJ/SC.

À tarde, realiza expediente
na AMC.

22

21

17h - Participa da Instalação
da Vara Criminal da Comarca
de Mafra.

15
11h - Participa da Instalação
da 2ª Vara da Comarca de Rio
Negrinho.

14

17h - Participa de reunião
com Diretoria Completa.
Local: AMC.

Expediente da AMC.

8

Expediente da AMC.

1

Sexta

11h - Participa da Instalação
da Vara Criminal da Comarca
de Porto União,

14h - Participa de Debate Reforma do Código de Processo
Penal. Local: ALTV.

7

Quinta

27

À tarde, realiza expediente
na AMC.

9h - Participa do Pleno.
Local: TJ/SC.

20

10h - Participa de reunião do
Instituto Crack Nem Pensar.
Local: AMC.

13

À tarde, realiza expediente
na AMC.

9h - Participa do Pleno.
Local: TJ/SC.

6

Quarta

Confira alguns dos compromissos da agenda do presidente da Associação dos
Magistrados Catarinenses (AMC), juiz Paulo Bruschi, no mês de julho.

Agenda

No dia 21/07, o Presidente da AMC, Juiz Paulo Ricardo Bruschi, participou de reunião que discutiu a elaboração da proposta do PPA 2012-2015, oportunidade em
que apresentou o oício 081/11 em que sugere a manutenção de inúmeros projetos
de interesse da magistratura, bem como apresentou novas sugestões de projetos.

14h - Entrevista no programa
de TV do Tribunal Regional do
Trabalho (TRT), sobre a Pec
dos Recursos. Local: TRT.

26

Expediente da AMC.
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19

19h30 - Participa de reunião
da 10ª Coordenadoria Regional da AMC.

Expediente da AMC.

12

Expediente da AMC.

5

Terça
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Segunda

Domingo

Agenda do presidente
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João Cavallazzi

Aproveitando a data, a Ministério da Saúde lançou nesse mês de
julho, em parceria com a Unesco,
um edital que visa a realização de
ações para o enfrentamento da doença. Além disso, o projeto promete ampliar em 163 % o quantitativo
de vacinas compradas para a hepatite B. Essa medida deve incluir
a faixa etária dos 20 aos 24 anos
para recebimento da vacina, que
atualmente envolve a faixa de zero
a 19 anos.
“Infelizmente, as pessoas não
costumam dar a devida atenção à
importância da prevenção e desconhecem dados alarmantes, como
o fato do vírus da Hepatite B ser
quase 100 vezes mais contagioso que o da Aids”, alerta a
especialista em imunizações,
Flávia Bravo, do Rio de Janeiro, em entrevista para o site
saúde.com. Ainda não há vacina contra o vírus da Hepatite C, mas para os tipos A e B
existem vacinas e diferentes
tratamentos. De acordo com a
Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, o diagnóstico precoce é a melhor defesa. “Podemos salvar milhões
de vidas se as pessoas forem
tratadas logo após os exames”,
airma a entidade.
O vírus da Hepatite B é
encontrado no sangue e em
secreções. A doença, altamente infecciosa, é transmitida
principalmente por relação
sexual, além da exposição a
alicates e outros instrumentos cortantes contaminados.
Mulheres infectadas também
podem passar o vírus para o
bebê durante a gestação e no
momento do parto.
A melhor forma de prevenção contra a Hepatite B é

A hepatite é considerada hoje
um dos maiores problemas de
saúde pública do mundo, sendo
responsável por mais de um milhão de óbitos anuais. A doença
atinge o ígado e compromete
o órgão e suas funções, pode se
apresentar de forma crônica ou
aguda e são diversas as maneiras
de contato. Em comemoração ao
Dia Mundial de Combate às Hepatites (28 de julho), a coluna
Alma Feminina ajuda a lembrar
quais são os principais sintomas
e qual a melhor maneira de lidar
com o problema.

O JUDICIÁRIO

manifeste de forma assintomática
muitas vezes. Não há tratamento
especíico para a doença, apenas
o repouso, além da ingestão de
bastante água e dieta equilibrada.

“É verdade que a Hepatite A não
costuma evoluir para casos sérios
ou trazer maiores complicações,
mas a doença pode exigir um período longo de repouso, causando
absenteísmo na escola ou trabalho.
É um custo social e econômico que
não vale a pena”, pondera Flavia. A
vacina é aplicada em duas doses,
com intervalo de seis meses.

Fontes: http://www.saude.com.br e http://hepatite.org.br

a vacinação. “Muitas pessoas não
sabem ou negligenciam o fato da
doença ser realmente grave, podendo evoluir para casos de cirrose, câncer de ígado e até à morte”
alerta a especialista Flávia. Outra
preocupação dos médicos é que a
Hepatite B pode ser assintomática,
o que faz com que possíveis portadores do vírus transmitam a doença sem saber. Disponível na rede
de saúde pública para imunização
de recém-nascidos e jovens de 11
a 24 anos de idade, a vacina contra
Hepatite B é administrada em três
doses. Integrantes de grupos de
risco, como proissionais da área
da saúde, hemoílicos, imunodeprimidos e portadores de doenças
crônicas também são vacinados
gratuitamente. Para quem não está
incluído nesta faixa etária, clínicas
privadas de vacinação legalizadas
junto ao Ministério e Secretarias
de Saúde oferecem a vacina.
Já o vírus da Hepatite A é transmitido via fecal-oral, principalmente por ingestão de água ou
alimentos contaminados, por isso
recomenda-se atenção ao consumir bebidas e alimentos de procedência desconhecida e lavar bem
as mãos com frequência. Os sintomas mais comuns são náuseas, vômito e prurido, embora a doença se

Todos os tipos de Hepatite
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Hepatite G
O vírus da hepatite G (VHG), também conhecido
como GBV-C é transmitido através do sangue, sendo comum entre usuários de drogas endovenosas e
receptores de transfusões.
O vírus G também pode ser transmitido durante a
gravidez e por via sexual. É frequentemente encontrado em co-infecção com outros vírus, como o da
hepatite C (VHC), da hepatite B (VHB) e da Aids
(HIV).

Hepatite F
Relatos recentes demonstram que não se conﬁrmou
a identiﬁcação do vírus da hepatite F (VHF), portanto este tipo de hepatite pode ser desconsiderado.

Hepatite E
É causada pelo vírus da hepatite E (VHE) e transmitida por via digestiva (transmissão fecal-oral),
provocando grandes epidemias em certas regiões.
A hepatite E não se torna crônica. Porém, mulheres
grávidas que foram infectadas pelo vírus da hepatite E podem apresentar formas mais graves da
doença.
Felizmente, hábitos de higiene adequados e um melhor controle da qualidade da água utilizada pelas
pessoas podem evitar o contato com esse vírus.

Hepatite D
A infecção causada pelo vírus da hepatite D (VHD)
ocorre apenas em pacientes infectados pelo vírus
da hepatite B.
Em pacientes cronicamente infectados pelo vírus
da hepatite B, a infecção concomitante com o VHD
acelera a progressão da doença crônica.
A vacinação contra a hepatite B também protege de
uma infecção com a hepatite D.

A hepatite C é a principal causa de transplantes
de fígado, respondendo por 40% dos casos. Pode
causar cirrose, câncer de fígado e morte.

Hepatite C
A maior epidemia da humanidade hoje, superior à
AIDS/HIV em 5 vezes. A transmissão é por contato sanguíneo, via transfusões, dentistas, seringas
compartidas, etc. Não se transmite por sexo (a menos que haja sangramento mútuo) Não tem vacina.
Existem subdivisões de seu vírus (o genótipo 1, 2
e 3 e os raros 4, 5 e 6). Existem, no mundo cerca
de 200 milhões de pessoas que carregam o vírus da
hepatite C.

Hepatite B
Transmitida principalmente através de relações sexuais e contato sanguíneo. Existe vacina. Age surdamente no fígado por até 20, 30 anos. Leva à cirrose, ao câncer de fígado e à morte. Há tratamento.
As curas totais são raras, mas é possível conviver
com a doença, tratando-a por períodos de tempo
variáveis.

Hepatite A
Transmitida normalmente através de alimentos ou
contato pessoal. Vem e dura aproximadamente 1
mês. É uma infecção leve e cura sozinha. Existe
vacina.

O Diagnóstico precoce é a melhor defesa
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O JUDICIÁRIO

PERSPECTIVAS PARA
O FUTURO DO DIREITO
JACINTO NELSON DE
MIRANDA COUTINHO*

Nunca foi fácil prever o futuro;
pelo menos para quem não tem
premonições - ou nelas não acredita -, muito menos manipula os
dados por interesses econômicos
ou pessoais. Agora, porém, em
tempos sombrios de perene crise,
a complexidade não permite senão um arremedo de mirada para
o futuro. Como diziam as avós:
“o futuro a Deus pertence!” Nada
impede, porém, fazer-se algumas
observações daquilo que se apresenta como indícios.
O problema do mundo segue
sendo o de sempre: a questão da
verdade! E gente segue morrendo
por ele, em que pese os avanços
do conhecimento. Ainal, séculos
e séculos de conquistas não foram suicientes para fazer ver aos
povos que o desejo é fruto do limite, dado que se deseja o que se
não tem. E que é ele que move o
mundo iluminando com a razão
as trevas da ignorância.
Não é tão simples, porém, o
iat lux. Ainal, a escuridão não é
resultado tão só de um não saber
e sim também de um outro saber.
Portanto, não se trata de uma simples batalha, como se fora uma catequização; e sim uma perene superação de um saber equivocado,
mas resistente; e nele o bastião
mais diícil de se lidar: o do lugar
da verdade.

Giordano Bruno não foi o único
mártir de uma tal cruzada contra
a ignorância; mas talvez tenha
sido o mais signiicativo. Queimado vivo (pela ignorância ou pelo
resultado dela feito interesse e
poder?) no Campo dei Fiori, em
Roma (“dove il rogo arse”), sobrevive em bronze, mortinho da silva.
Melhor ele, impoluto na sua túnica
longa, com o pé para frente como
que esmagando a todos e sua ignorância, ou Galileu, vivinho da
silva, após abjurar? Veritas est...?
Um pouco da História da Filosoia não faz mal a ninguém e,
portanto, não se é permitido ignorar o busílis da questão, aparentemente tão simples: o sol gira em
torno da terra ou a terra gira em
torno do sol? Pois até Copérnico
(e não se esquecer de computar
os gregos; e alemães também para
alguns menos avisados de hoje
em dia!), como se sabe, era o sol
que girava em torno da terra, ou
melhor, até muito depois (Giordano Bruno que o diga!) para, de repente, sobre a escuridão se fazer
luz e ninguém mais duvidar que
a verdade é justamente o contrário. E Bruno lá, mortinho da silva,
por não ter abjurado aquilo que a
mais inofensiva criança sustenta
hoje sem qualquer dúvida.
Eis que se coloca, portanto, a
questão do rompimento.
Foi-se a um ponto, hoje, no
qual a linguagem deixou de ser intermediária para ser protagonista
e, assim, constitutiva. E não tanto

por ter sido em vão o esforço de se
dar conta dos objetos mas porque
a Verdade que se pretendia (ou se
pensava ser possível) nunca apareceu. Ou melhor, ela sempre veio
incompleta, em parte (ou partes)
e, portanto, como se fosse uma
meia-verdade. Mas esta (uma
meia-verdade) pode ser considerada a Verdade?
Aqui, a questão não é tão diícil: a verdade é a verdade; e a
meia-verdade é a meia-verdade.
Logo, não se trata de saber se um
relógio é um relógio (está-se de
acordo sobre tal objeto, ou pelo
menos se pensa assim), mas de
ser impossível saber todas as respostas sobre ele. E isto porque
serão sempre meias-respostas;
como se fossem meios-relógios;
ou apenas partes-de-um-relógio.
E meios-relógios não são os relógios. Em suma, não se demorou
muito para perceber que se não
tem linguagem para dar conta
dos objetos; e que eles só podem
ser na medida em que se constituem linguisticamente; e ainda
que possam conservar algumas
de suas características como, por
exemplo, lembrou Shakespeare
na frase supracitada (e que pode
confundir): mesmo que você dê à
rosa outro nome ela continuará
com seu perfume (tudo isso imaginando ser ela mesma e não uma
sua representação).
Vive-se, então, neste ambiente de parcialidade e, portanto, a
felicidade só se pode conquistar

aprendendo-se a gozar, embora,
não tudo. Ainal, é necessário ter
amanhã para se fazer o que se não
fez hoje, diriam os otimistas; e assim com o futuro. Veja-se.
Os próximos tempos (seria
em 200 anos?) reserva a todos a
transferência da matéria. Como
no velho seriado “A Feiticeira”,
pode ser que em um simples “mexer” com a ponta do nariz alguém
“desapareça” de onde estiver e
“apareça” em outro lugar. Nesse
tempo, nada - ou quase nada - do
Direito atual faria sentido, começando por intimidade, privacidade, propriedade, criminalidade e
assim por diante. Mas se poderia
pensar em perder o sentido a própria vida; e a partir dela tudo o
mais, a começar pela linguagem.
Ainal - e apesar dos habermasianos e outros -, fala-se porque se
vive e não se vive porque se fala
(e aqui pouco se tem para duvidar
de Dussel). Ser e tempo terão (ou
teriam) outra dimensão, quem
sabe aquela na qual tudo estará
dado, ou seja, ter-se-á um puro
controle, com pleno domínio.
Diícil, não obstante, é a relação
do futuro com as “coisas” imateriais, a começar pelo inconsciente. Membro da estrutura psíquica,
dele sabe-se pouco. Tem-se a crença, porém, de ser constituído como
linguagem (Lacan) e, assim, interferindo no discurso, ajuda a projetar espaços de escuridão naquilo
que se toma como verdadeiro.
Nesse campo muito se tem para

evoluir porque ai se concentra boa
parte do sofrimento humano; mas
a evolução esbarra nos homens e
seus melindres, tudo fruto da sua
mais visível diferença. É falso que
cobra não come cobra! Por isso,
vai-se dois passos adiante e, não
raro, voltam-se três. Por trás, as
verdades de cada um; sempre
elas!
Nesse campo, também, a genética pode representar o avanço
(ou a solução?), mas nada se fez
de consistente até o momento. O
homem segue sendo uma máquina que dribla a ciência a cada momento inexplicável. Logo, tem-se
muito para andar.
Um balanço não é simples,
como se vê. Em boa escala seguese com o axioma das avós e, portanto, que “o futuro a Deus pertence!” O homem, porém - e com
ele o Direito - seguirá na batalha
pelo conhecimento, das coisas e
de si mesmo, sempre no seu tempo. O que se pode esperar (e agir
para tanto porque não basta tão
só observar e eventualmente se
revoltar; v., p. ex., Stéphane Hessel) é que tudo seja dentro de um
espaço que já se sabe há muito: o
da dignidade humana!
Aqui, não é o futuro que atropela a todos; são todos que atropelam o futuro. Giordano Bruno
nunca mais!

*ADVOGADO E PROCURADOR
DO ESTADO DO PARANÁ.

