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Magistratura em pauta
EDITORIAL

[ MEMÓRIA ]

Desembargador Nauro 
Luiz Guimarães Collaço 
(em pé) lê documento 
durante Assembleia da 
Associação dos Magis-
trados Catarinenses, 
que completou 55 
anos no último dia 20 
de fevereiro. “Defender 
os interesses da clas-
se, ampará-la; manter 
um perfeito entrosa-
mento social entre 
seus associados; e dar 
assistência moral e 
efetiva aos mesmos”. 
Com essas palavras, 
lavrou-se a ata de fun-
dação da entidade.  
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Com o objetivo de fortalecer 
a comunicação da Asso-
ciação dos Magistrados 
Catarinenses (AMC) com 

os seus associados e também com 
a sociedade, a atual diretoria da 
entidade decidiu retomar a publica-
ção do jornal impresso O Judiciário, 
idealizado pelo saudoso Desembar-
gador Carlos Alberto Silveira Lenzi, 
em 2006, com total apoio do então 
presidente da AMC, Juiz José Agenor 
de Aragão. A nova versão tem como 
objetivo divulgar as notícias da As-
sociação; do Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina (TJ/SC); da Escola 
Superior da Magistratura de Santa 
Catarina (ESMESC); Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB); entre 

outros órgãos, além de entrevistas 
com Magistrados sobre temas de 
interesse da classe.

Importante salientar que O Ju-
diciário continuará (aliás, como 
sempre foi) sendo elaborado com o 
apoio e com a valorosa contribuição 
da Magistratura catarinense, o que 
significa dizer que as sugestões dos 
associados de todo o Estado são e 
serão sempre bem-vindas. A AMC 
espera contar com a colaboração 
de todos para que se possa alcan-
çar êxito nesta importante missão, 
qual seja, a de manter informados 
os seus associados a respeito dos 
assuntos mais relevantes do nosso 
dia a dia, fortalecendo, assim, o as-
sociativismo e, consequentemente, 

promovendo a valorização da Ma-
gistratura catarinense.

Além disso, O Judiciário também 
se propõe a fazer a ponte, ou seja, 

estabelecer um elo de comunicação 
com os mais diversos segmentos da 
sociedade civil organizada, colocan-
do em evidência o importante traba-
lho desenvolvido por nossos Juízes e 

Desembargadores para a proteção 
e manutenção do Estado Democrá-
tico de Direito. Isto porque é inegá-
vel que a união entre comunicação 
e Justiça constitui-se num poderoso 
instrumento a serviço da cidadania.

Estamos conscientes do imenso 
desafio que nos aguarda e, para 
tanto, uma vez mais, vamos apos-
tar no valor da informação para a 
construção do conhecimento. Pois, 
como já dito no primeiro editorial de 
O Judiciário, “a tradição da impren-
sa escrita é insuperável. O jornal 
possui corpo, cheiro, cor, estética, 
expele conhecimentos, promana a 
cultura, firma posições e opiniões, 
perenizando a inteligência. Este é o 
nosso propósito...”

É inegável que a união 
entre comunicação e 
Justiça constitui-se num 
poderoso instrumento a 
serviço da cidadania
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A MODA DO VINHO

Há pouco mais de vinte anos os brasileiros descobriram o vinho. 
Antes restrito, de um lado a uma elite que podia pagar por vinhos im-
portados e caros, e de outro lado a uma população de menor renda 
que se acostumara aos vinhos de garrafão baratos e de má qualida-
de, de repente a classe média interessou-se pela bebida de forma 
geometricamente ascendente. Como isso aconteceu?

vários são os fatores, dentre os quais destacamos:  a)  o inves-
timento dos produtores nacionais em variedades de uvas próprias 
para vinho (vitis vinífera sp), com resultados muito positivos; b) a 
entrada abundante de vinhos baratos argentinos, chilenos e uru-
guaios, nem sempre de boa qualidade, mas com o apelo de “pro-
duto importado”; c) a divulgação pela mídia, com a edição de re-
vistas especializadas; d) a multiplicação de livros em português, 
praticamente inexistentes até o final dos anos 70; e) a criação de 
grupos, clubes e confrarias voltados para o tema; f) a implantação 
de cursos e cursinhos para os interessados em conhecer melhor a 
bebida; g) a melhora do poder aquisitivo; h) por fim, um certo gla-
mour que cerca o mundo do vinho.

Como já afirmei em artigos anteriores, o vinho no Brasil passa 
por uma fase mítica, cercado de mistérios – uns poucos reais, a 
maior parte fantasiosos. Tornou-se “chic” demonstrar intimidade 
com o tema, como se pertencesse a um secreto círculo de inicia-
dos. falar em “vinhatês”, então, é o máximo da sabedoria: frutas 
vermelhas, compotas, acentos florais, toques herbáceos e cítricos, 
cheiro de grama dos bosques bordaleses, retrogosto, madeira, 
couro, chocolate, alcaçuz, amêndoas,  café, baunilha, pimentão, 
pirazina, acidez, oxidação – até cavalo molhado já inventaram. As 
cores, então, só encontram limite na diversidade do arco-íris. E 
haja imaginação para tanta bobagem!

E óbvio que o vinho branco apresenta os aromas típicos da va-
riedade da uva e da fermentação e que o tinto exibe o bouquet 
resultante da fusão dos elementos da casta, da fermentação, da 
maturação e da idade, tudo isso influenciado pela maior ou menor 
graduação alcoólica. Estas bases, desde que bem equilibradas, é 
que nos fazem concluir se o vinho nos agrada ou não. os gostos são 
individualíssimos e um mesmo vinho que encanta a alguns, pode 
ser detestado por outros, por mais famoso que seja.

Apenas um exemplo: há muitos anos levei um amigo a uma casa 
de fados de São Paulo (Abril em Portugal) e pedi um Pêra Manca 
para acompanhar o bacalhau. Ele provou sem maior entusiasmo e 
concluiu: “tá bom, mas pra mim não tem vinho que bata o do Barca-
rolo” (produtor colonial de isabel e Niágara da Barra do leão, interior 
de Campos Novos).  Pedi desculpas pela falta deste vinho na casa e 
bebi – com muito entusiasmo – o restante da garrafa!

gosto não se discute, ainda que a diferença de qualidade de um 
vinho para outro possa ser gritante. De toda maneira, é fundamen-
tal ter-se presente que o vinho, seguido pela cerveja, é a bebida 
alcoólica mais antiga e popular do mundo, simples, gostosa, sem 
grandes mistérios. Quem gosta de vinho quer vinho com gosto de 
vinho, que lhe satisfaça o paladar e lhe dê prazer, sem essa de 
frutas vermelhas (por que não podem ser amarelas?), café, grama, 
suor de cavalo e outras frescuras do gênero.

Portanto, vamos simplificar, beber os vinhos de que gostamos, 
sem preocupação de buscar cheiros e sabores exóticos e sem nos 
sentirmos diminuídos ou envergonhados diante daqueles que se 
apresentam como iniciados nos supostos grandes mistérios  de Baco 
ou que fingem saber o que não sabem, para impressionar os pobres 
mortais como nós. vinho é povo ! E povo e vinho são imbatíveis! 

           
*Desembargador aposentado

Coluna do Baco    Por Edson Ubaldo*

ARTIGO

Publicidade Institucional: 
até quando?

No ano de 2005, publiquei um pequeno artigo no site do observatório 
da imprensa, no qual questionava os gastos com a publicidade dos gover-
nos. Referi que, segundo dados oficiais, somente o governo federal havia 
dado cabo de R$ 867 milhões em 2004, incluídos os gastos das empre-
sas estatais com concorrentes no mercado, sendo estes, ao menos em 
tese, justificados. Passados dez anos, o valor saltou para R$ 2,32 bilhões 
(2014), quantia que foi menor do que 2013 por conta da restrição imposta 
pela legislação eleitoral naquele ano. 

A exemplo do que ocorre na esfera federal, governos estaduais e muni-
cipais também são pródigos nesse tipo de despesa. Em 2005, somente o 
Estado do Paraná teve em seu orçamento a cifra de 76 milhões para tal, 
agora é o dobro. Dados da folha de São Paulo apontam que o Município 
do Rio de Janeiro gastou, até dezembro de 2015, R$ 107 milhões de um 
orçamento total de R$ 133 milhões para aquele ano, praticamente duas 
vezes o que foi despendido pelo próprio Estado do Rio de Janeiro. os va-
lores são astronômicos, principalmente em tempos de crise econômica. 
Mas ainda que não houvesse o gargalo orçamentário dos dias atuais é 
importante questionar a correção de tais gastos. 

É justo, apesar da previsão legal, que bilhões de reais sejam utilizados em 
propaganda de governos, em um país no qual muitos morrem nos corredores 
dos hospitais por falta de atendimento? É necessário que o administrador 

público diga ao povo, por meio de 
produções quase cinematográficas, 
que está fazendo aquilo que a lei o 
obriga a fazer? É correto negar um 
medicamento a um doente por falta 
de recursos, enquanto a propagan-
da do mesmo governo circula de for-
ma abusiva nas Tvs, rádios, jornais 
e internet de poderosos veículos de 
comunicação? É salutar à democra-

cia que muitos desses meios sejam agraciados com verbas para que deixem 
de fazer a crítica ou lancem elogios a quem os remunera? Não abala a igual-
dade de condições entre os candidatos a propaganda feita por quem está no 
poder, apesar da impessoalidade que deve prevalecer na sua veiculação? 

A meu ver, o gasto com publicidade institucional, apesar da previsão do 
artigo 37, § 1º, da CRfB/88, é desnecessário para o povo, que acaba sendo 
o maior prejudicado com a falta de verbas em áreas sensíveis como Edu-
cação e Saúde, bem como abala a igualdade de oportunidades entre os 
candidatos, pois aquele não está no governo não pode, ainda que indireta-
mente, valer-se de tal propaganda. o argumento de que o governante preci-
sa prestar contas à sociedade, com todo o respeito, não se sustenta. o povo 
saberá reconhecer, nas urnas, o bom gestor, aquele que possibilitou o bom 
atendimento nos postos de saúde, que deu educação de qualidade, etc. 

Seria ingenuidade pensar que o fim da publicidade institucional, que 
pode ser decretado por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição 
- PEC, irá entrar na pauta política ou jornalística do país. Por razões óbvias, 
a grande imprensa não tem o menor interesse em perder o dinheiro da 
publicidade, tampouco os detentores do poder político, na medida em que 
são beneficiários da divulgação. Mas com a abertura possibilitada pelas 
redes sociais é possível levar a discussão adiante. 

Por que não discutimos a PEC 211/2012, que tramita na Câmara dos De-
putados e que tem por objetivo extinguir a publicidade institucional, deixando-a 
somente para os casos de utilidade pública, de “caráter informativo, preventi-
vo, de alerta ou de orientação social”? Somente com a participação popular é 
que se pode dar destino diverso à PEC 455/2005, que foi proposta com esse 
objetivo, mas arquivada em 2007, sem que ninguém dela soubesse. 

Fernando de Castro Faria
Juiz de Direito

É justo que bilhões de 
reais sejam utilizados em 
propaganda de governos, em 
um país no qual muitos morrem 
nos corredores dos hospitais 
por falta de atendimento? 



o Desembargador José An-
tônio Torres Marques é o 
novo presidente do Tribu-
nal de Justiça de Santa 

Catarina. Natural de Porto Alegre-RS, 
61 anos, o Magistrado tomou posse 
no último dia 29 de janeiro, em sole-
nidade que lotou o auditório do TJ e 
contou com a presença de destaca-
das autoridades das esferas federal 
e estadual dos Três Poderes - gover-
nador, Senadores, Ministros do STJ, 
Conselheiros do CNJ, Desembarga-
dores federais e representantes de 
outros Tribunais de Justiça do país, 
além de Deputados federais e Esta-
duais e Prefeitos.

A transmissão do cargo foi 
realizada pelo Desembargador 
Nelson Schaefer Martins, que 
deixou a chefia do Judiciário cata-
rinense na oportunidade. Em seu 

discurso, Schaefer fez um balan-
ço de sua administração e disse 
que somente conseguiu superar 
ou contornar os desafios que se 
apresentaram com a solidarie-
dade dos colegas Magistrados, 
que entenderam seu propósito 
de promover uma administração 
compartilhada. logo após assu-
mir o posto de presidente e ser 
condecorado com a Medalha de 
Honra - grande Mérito, coube ao 
Desembargador Torres Marques 
empossar os demais integrantes 
do corpo diretivo, igualmente elei-
tos em sessão do Pleno do TJ no 
dia 2 de dezembro de 2015.

Assumiram postos de coman-
do, na oportunidade, os Desem-
bargadores Alexandre d’ivanenko 
(1º vice-presidente); Ricardo oro-
fino Fontes (corregedor-geral da 

Justiça); Sérgio izidoro Heil (2º 
vice-presidente); Jaime Ramos (3º 
vice-presidente); e Salim Schead 
dos Santos (vice-corregedor-ge-
ral). Em seu discurso de posse, 
que iniciou com a citação “gracias 
a la vida, que me ha dado tanto”, 
trecho de obra da compositora 
chilena violeta Parra, o novo pre-
sidente reiterou sua disposição 
em administrar com austeridade 
e comedimento diante do quadro 
econômico desfavorável. Porém, 
ressalvou: “Crise não é justificati-
va para estagnação!”.

Neste sentido, pregou união, 
conclamou os colegas para uma 
administração conjunta e participa-
tiva e cobrou postura proativa e cria-
tividade para superar obstáculos. 
Anunciou futuras medidas que ado-
tará em sua gestão, como a criação 

do cargo de secretário-geral do TJ, 
diretamente vinculado ao gabinete 
da Presidência, além de outras que 
buscarão a reorganização adminis-
trativa e o realinhamento estrutural, 
necessárias para enfrentar a queda 
de arrecadação.

garantiu ainda que buscará 
bom relacionamento com os de-
mais Poderes, assim como vínculo 
harmonioso com Ministério Públi-
co e oAB, na expectativa de assim 
poder oferecer a melhor prestação 
jurisdicional aos catarinenses. Ao 
encerrar a sessão, foi aplaudido 
de pé pelos presentes. Na sequ-
ência, em cerimônia na Correge-
doria-geral da Justiça, como já é 
tradicional, houve a transmissão 
de cargo entre os Desembargado-
res luiz Cézar Medeiros e Ricardo 
Orofino Fontes.

TJ/SC empossa 
novos dirigentes

4 MARço DE 2016
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[ ENTREVISTA ]

Novo presidente do Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina (TJ/SC), o 

Desembargador 
José Antônio 

Torres Mar-
ques prome-
te investir 
em iniciativas 

que visem dar 
mais celeridade 

às ações judiciais. “A postura da 
administração deve estar voltada 
à utilização de mecanismos que 
afastem a demora na prestação ju-
risdicional, tais como o julgamento 
sistemático de demandas repetiti-
vas e o investimento em ferramen-
tas tecnológicas”, ressalta.

Na entrevista que segue, o Ma-
gistrado comenta, ainda, quais as 
iniciativas de gestões anteriores 
pretende manter e possíveis solu-
ções para um Judiciário mais céle-
re. Confira:

AMC: Qual será a prioridade du-
rante a sua gestão à frente do Tribu-
nal de Justiça catarinense?

Des. José Antônio Torres Mar-
ques: o aperfeiçoamento da Justi-
ça catarinense, sobretudo no que 
concerne à eficácia da prestação 
jurisdicional, constitui a prioridade 
da gestão. Para tanto, estão envol-
vidos fatores como implementação 
de projetos, manutenção de iniciati-
vas que se revelaram eficientes, in-
vestimentos em sistemas informati-
zados capazes de abreviar o tempo 
destinado à solução de conflitos, 
utilização da meritocracia como ins-
trumento de garantia da qualidade 
das atividades laborais desempe-
nhadas e valorização do corpo fun-
cional do nosso Judiciário.

AMC: O senhor acha que o bra-
sileiro recorre muito à Justiça? O 
que pode ser feito para termos um 

Judiciário mais célere?
Des. José Antônio Torres Mar-

ques: Não se pode questionar o 
fato de que a população brasileira 
procura, cada vez mais, a solução 
de seus litígios na Justiça. Esse 
fato, antes de representar um fa-
tor determinante para a obstrução 
do Poder Judiciário, denota a efeti-
vação do direito de acesso à Justi-
ça, que é fundamental e não pode 
ser negado. Com isso em mente, 
a postura da administração deve 
estar voltada à utilização de meca-
nismos que afastem a demora na 
prestação jurisdicional, tais como o 
julgamento sistemático de deman-
das repetitivas, o investimento em 
ferramentas tecnológicas, o enco-
rajamento à busca de resoluções 
pacíficas das lides, o desestímulo 
aos litigantes habituais e o incen-
tivo à eficiência do labor desenvol-
vido, por meio do reconhecimento 

de nossos colaboradores.

AMC: Quais as principais ini-
ciativas das gestões anteriores 
que pretende manter?

Des. José Antônio Torres Mar-
ques: As inovações trazidas pelas 
gestões anteriores que se mostra-
ram eficientes, em especial no que 
tange à celeridade na resposta aos 
cidadãos, serão mantidas. A mo-
dernização dos sistemas de infor-
mática, as ferramentas de implan-
tação do processo digital, a gestão 
do pagamento de precatórios, que 
serviu de inspiração a outros Tri-
bunais de Justiça do país, as polí-
ticas de enfrentamento de acervos 
e a reestruturação referente aos 
incidentes de repercussão geral e 
recursos repetitivos são exemplos 
de iniciativas que obtiveram êxito 
e receberão a devida atenção no 
biênio que se inicia.

“A administração deve utilizar de mecanismos que 
afastem a demora na prestação jurisdicional”

Acredito que a sedimentação de 
posicionamentos e a verticalização 
dos julgamentos, previstos no novo 
Código de Processo Civil, podem 
auxiliar na solução da questão da 
celeridade dos julgamentos.

DESEMBARGADOR ALExANDRE D’IVANENkO
1º viCE PRESiDENTE Do TJ/SC

DESEMBARGADOR SéRGIO IzIDORO HEIL
2º viCE PRESiDENTE Do TJ/SC

É preciso fomentar a cultura de paz, 
por meio de mecanismos de solução 
consensual e adequada dos litígios.
 
DESEMBARGADOR JAIME RAMOS
3º viCE PRESiDENTE Do TJ/SC

Acredito que a principal tarefa 
do Tribunal de Justiça para 
com os Magistrados seja a 
orientação. Dar continuidade ao 
aperfeiçoamento das medidas 
instrutivas, garantido, assim, 

todo esclarecimento e apoio necessários aos 
nossos Juízes.

DESEMBARGADOR RICARDO FONTES
CoRREgEDoR-gERAl DE JuSTiçA

Atualmente, estimula-se a adoção 
de medidas alternativas à solução 
dos conflitos, pois através delas é 
possível a pacificação social. Essa 
mudança de paradigma reduziria o 
número de demandas, permitindo 

que o Poder Judiciário se ocupasse realmente 
dos conflitos mais relevantes.

DESEMBARGADOR SALIM SCHEAD DOS SANTOS
viCE CoRREgEDoR-gERAl DE JuSTiçA
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O atual cenário econômico 
exige dos gestores públicos 
parcimônia nos gastos, mas ao 
mesmo tempo criatividade para 
que a máquina pública não fique 
engessada.
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Minha história... CONHEçA A TRAJETóRIA DO DESEMBARGADOR JAIME LUIz VICARI

Exemplo de idoneidade 
e cavalherismo

SUELEN ROCHA

Ser-se homem não deveria 
significar nunca impedi-
mento a proceder como 
cavalheiro. Se tais palavras 

de José Saramago correspondem 
ao que deve ser, o mesmo ocorre na 
vida do Desembargador aposentado 
Jaime luiz vicari. Em sua trajetória, 
ser e portar-se de maneira cavalhei-
resca com relação às outras pessoas 
e agir com idoneidade sempre foram 
valores observados e admirados por 
todos os que o conhecem. 

 Jaime luiz vicari nasceu no in-
terior do município de Erechim, Rio 
grande do Sul, numa localidade 
chamada linha Duas Secção Cra-
vo, e lá viveu até os dois anos de 
idade, quando seus pais, na épo-
ca professores do ensino primário, 
foram transferidos para Barra fun-
da, então interior de Sarandi, tam-
bém no território gaúcho. 

Predestinado a ser catarinense, 
como ele mesmo define, em 1957, 
por vontade da mãe, foi estudar 
em um colégio de religiosos italia-
nos que atuava na formação de 
sacerdotes, em Rio do oeste, no 
Alto vale do itajaí. “Minha mãe era 
muito religiosa e acho que o sonho 
dourado dela era ter um filho pa-
dre, mas por essas coisas da vida, 
não conseguiu realizá-lo”, observa. 
Naquele colégio teve uma forma-
ção com muito estudo e discipli-
na. A rotina era rígida e os alunos, 
quase 100 no total, acordavam às 
6h30min, arrumavam sua própria 
cama e seguiam para missa diá-
ria. Também eram encarregados 
da limpeza do colégio, para, após 
o café, dirigirem-se às salas de au-
las.  os turnos da tarde e noite não 
eram diferentes, com o tempo divi-
dido entre leituras, recreio, serviço 
de limpeza e frequência às aulas. 
Sono? Somente após as 22h.

Assim transcorreram mais de 
dois anos, quando a família mudou 

para Erechim, onde vicari iniciou-se 
na sua primeira profissão. “A partir 
do momento que fui para Erechim, 
comecei a trabalhar de dia e estu-
dar à noite”, conta. Ele tinha apenas 
14 anos e atuava numa indústria 
de carrocerias para ônibus. Tempos 
depois começaram as indagações 
sobre qual a profissão a seguir. 
fazer o curso de Direito jamais ti-
nha passado pela sua imaginação. 
Pensou em diplomacia e depois, 
impressionado com o trabalho dos 
médicos, em medicina, mas esses 
projetos não foram adiante. “Que 
bom para a saúde pública!”, sorri. o 
momento da definição se aproxima-
va e aconteceria em São leopoldo, 
cidade da grande Porto Alegre, para 
onde mudou-se porque, à época, 
não havia faculdades em Erechim. 

“lá em São leopoldo eu con-
cluí o curso científico e me aconte-
ceu uma dessas coisas boas que 
ocorrem na vida”, relembra. Nesse 
período, vicari dividia a tarefa de 
trabalhar e estudar em cidades di-
ferentes. Trabalhava em Esteio, na 
grande Porto Alegre, onde morava 
com uma irmã, mas os estudos 
eram feitos em São leopoldo.  Ao 
final, o sacrifício lhe traria recom-
pensas: foi durante as aulas de 
história que conheceu um profes-
sor chamado lenine Nequete, que 
era Juiz de Direito, e foi ele que o 
motivou inclinar-se pela Ciência 
Jurídica. “o Dr. lenine era muito 
respeitado, com vastíssimos co-
nhecimentos e com diversos livros 
publicados. Sua filha, Dra. Eunice 
Nequete foi Procuradora geral do 
Estado do Rio grande do Sul. En-
fim, uma figura extraordinária e, ao 
que sei, grande amigo do nosso De-
sembargador Tycho Brahe fernan-
des Neto. Seu pré-nome, lenine, 
incomum, não era fruto do acaso 
pois consta que seu pai era admi-
rado do ideário marxista. Mas, ver-
dade seja dita, o Dr. Nequete era, 
mais que tudo, um humanista”. 

Conversando sobre as possibili-
dades de qual a faculdade a cursar, 
o professor propôs-lhe um caminho. 
“Ele falou que meu perfil nada tinha 
a ver com medicina ou com a diplo-
macia. Teu perfil, disse, tua linha de 
pensamento, é o Direito”, conta. 

Na época, tramitava no Ministé-
rio da Educação e Cultura (MEC) o 
processo de criação da faculdade 
de Direito em São leopoldo, hoje 
conhecida como faculdade de Di-
reito do vale do Rio dos Sinos (uni-
sinos), da qual o professor Nequete 
seria diretor. “Terás que fazer a pro-
va e passar”, intimou lenine. “fiz a 
prova, saiu o resultado e eu era tão 
otimista que comecei a ler a lista 
dos aprovados de baixo para cima”. 
Eram 50 vagas e o nome vicari não 
aparecia. Quando o leu foi uma fes-
ta: ele obtivera a quinta colocação.

foram cinco anos de estudos, 
com professores dos mais reno-
mados, seja da Advocacia, do Mi-
nistério Público e da Magistratura. 
Diplomado, iniciou seus trabalhos 
e permaneceu por dois anos num 
escritório em Porto Alegre, perten-
cente ao advogado Marco Antonio 
da Silva Krebs, abrindo mais tarde 
seu próprio escritório. 

Nesse período o Desembarga-
dor vicari já tinha casado com vera 
Helena, sua companheira de qua-
se cinquenta anos e o casal já tinha 
dois filhos, o hoje advogado Márcio 
luiz e a hoje médica Cristina Hele-
na. Anos mais tarde é que vieram 
o arquiteto Eduardo Henrique e a 
advogada Carolina gabriela.

 Em 1976, vicari recebeu uma 
proposta de um cunhado para ad-
vogar em florianópolis, numa em-
presa do ramo imobiliário.  Aceitou 
e mudou-se com a família. Após 
quatro anos morando na capital 
catarinense, interessou-se por um 
curso de atualização em Direito, 
ministrado na universidade federal 
de Santa Catarina (ufSC). foi lá que 
teve o prazer de conhecer o ex-presi-

dente do Tribunal de Justiça de San-
ta Catarina, Desembargador Nelson 
Schaefer Martins e vários outros 
jovens que pretendiam ingressar na 
Magistratura e outras carreiras jurí-
dicas.

Era o momento para repensar a 
carreira. “Eu, com 37 anos e três fi-
lhos, nunca tinha imaginado ser Juiz. 
Quem me deu a ideia foi o Nelson. 
Prestei concurso em 1981 e pas-
sei”. Disputando a vaga com outros 
100 candidatos, vicari foi um dos 10 
classificados, juntamente com os 
atuais Desembargadores Sérgio Ro-
berto Baasch luz, Salim Schead dos 
Santos e Rodrigo Antonio da Cunha. 
lotado inicialmente na comarca de 
São Carlos, lá trabalhou por quase 
três anos, sendo após transferido 
para imaruí, durante a grande en-
chente de 1983. No sul, por seis me-
ses, também atuou como colabora-
dor do Juiz Erwin Peressoni Teixeira, 
Juiz de Direito de Laguna, uma figura 
humana singular, como define. 

Entre uma comarca e outra, via-
jando do oeste ao Sul do Estado, 
pôde sentir as diferenças de cada 
região e a propósito, observa: “San-
ta Catarina é um verdadeiro mosaico 
étnico e cultural. De uma região a ou-
tra a linguagem, os usos e costumes 
e até os valores mudam. uma cidade 
tem cultura mais alemã, outra mais 
açoriana e uma terceira é composta 
por pessoas de várias origens.  Não 
se pode esquecer que Direito, se-
gundo Miguel Reale é composto por 
fatos, valor e norma. Não é por outra 
razão que Savigny e outros juristas 
da Escola Histórica tanto escreve-
ram acerca do volksgheist, ou seja, 
da importância dos valores culturais, 
do ‘espírito do povo’, na criação e in-
terpretação do Direito”. 

Em dezembro de 1985, foi pro-
movido para a comarca de Braço do 
Norte, tendo respondido, também 
pela comarca de orleans. “Não havia 
Juiz disponível, na época, para ser lo-
tado e então uma ou duas vezes por 
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n OBRAS JURÍDICAS -  O Desembargador Vicari publicou artigos científicos 
em diversas revistas jurídicas, enfocando, majoritariamente, o processo 
civil. Entre os livros publicados estão: “O Recurso do Agravo nas Decisões 
de Primeiro Grau”, escrito a partir das experiências vividas na Câmara 
Civil Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e publicado pelo 
incentivo do amigo e Desembargador Lédio Rosa de Andrade; “Ata 
Notarial: Prova Pré-Constituída, Segura e Célere”, em co-autoria com sua 
filha Carolina Vicari Eyng, que foi titular do 2º Tabelionato de Notas e 
Protestos de São Francisco do Sul; e “O Fato Superveniente na Sentença 
Civil”, calcada em sua dissertação de mestrado na Univali.
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semana eu saía de Braço do Norte 
e ia até orleans trabalhar”, conta. A 
permanência na comarca de Braço 
do Norte durou até o final de 1987, 
quando, promovido, mudou-se para 
São José, na grande florianópolis. 

Ali foram 16 anos de dedicação, 
nas áreas cível, criminal e eleito-
ral. Recorda-se de um dos feitos 
da época, a construção do prédio 
do foro de São José, inaugurado 
em 1999, e também do honroso 
convite para exercer as funções de 
Coordenador de Magistrados, feito 
em 2000 pelo Desembargador Xa-
vier vieira. Durante um ano perma-
neceu nessa função, retomando 
após suas atividades no foro de 
São José. “Eu queria voltar para 
São José, pois estava preocupado 
com o número de processos que 
aumentava sem cessar”, conta.

Dos anos de carreira e avaliando 
a realidade atual, o Desembargador 
dá sua opinião sobre a criação de 
um novo Código de Processo Civil. 
“o novo código veio com algumas 
coisas boas, mas com o Código an-
tigo nós já tínhamos uma jurispru-
dência estabilizada; com o novo Có-
digo, não. vem com coisas novas, 
com novas dúvidas”, explica. E com-
para ao código de outros países. 
“os alemães têm um código que 
entrou em vigor em 1879; o código 
italiano é de 1942 e os dois países 
convivem muito bem com normas 
centenárias. Não havia essa urgen-
te necessidade de novo Código de 
Processo entre nós”, opina.

Para o Desembargador, a moro-
sidade na Justiça reside também 
em dois motivos: peças processuais 
muito longas, o que acaba toman-
do desnecessariamente o tempo 
de todos os operadores jurídicos, e 
a banalização do processo. Sobre o 
primeiro ponto, o Desembargador 
relembra uma situação inusitada 
quando ainda atuava como Juiz de 
Direito em São José. “Nunca vou es-
quecer que eu recebi uma petição 

inicial de 162 páginas”. vicari deu 
prazo de 10 dias para que o advo-
gado adequasse a petição ao razo-
ável. Para ele, mais do que isso era 
praticamente um livro. “De quantas 
páginas você precisa para escrever 
sobre um acidente de trânsito? Duas 
ou três, e era assim que a gente fa-
zia até alguns anos atrás”, avalia. 

E acrescenta: “Não é culpa des-
se segmento ou de outro, uma coisa 
contamina a outra. Se os advogados 
fazem petições muito longas, o Juiz 
tem que responder a tanto. Se os Ju-
ízes fazem sentenças muito longas, 
nos recursos, os advogados vão ter 
que prolongar também. É uma ques-
tão cultural e não vai se resolver isso 
com leis. leis não mudam os fatos, 
os fatos mudam as leis”. 

Da vivência na Magistratura, 
guarda alguns casos curiosos. Certo 
dia, numa comarca do interior, aten-
deu dois advogados que desejam 
falar sobre determinado processo. 
Recebeu-os e eles relataram que a 
demanda fora movida por uma pes-
soa já falecida. Não pelo espólio! 

Como não sabia detalhes, pen-
sou inicialmente em suspender o 
processo para que os herdeiros se 
habilitassem mas para sua surpre-
sa, os advogados lhe disseram que o 
autor fora a óbito antes de entrar em 
juízo. A escrivã trouxe os autos e um 
dos advogados disse: “Se o senhor 
me permite, a folhas ‘tal’ há uma fo-
tografia do autor da demanda sendo 
velado”. Surpreso com o ocorrido, vi-
cari lhes respondeu que em uma ou 
duas semanas daria uma decisão. 
A história tratava de cessão de uma 
determinada concessão. o morto, 
autor, havia cedido seus direitos a 
um terceiro, outorgando igualmen-
te uma procuração por instrumento 
público. “o cessionário detentor teve 
problema com alguém e entrou em 
juízo em nome do morto, e quem 
recebeu a demanda, obviamente 
nada sabia disso. os réus aponta-
ram, na contestação, essa ausência 

de pressuposto processual, mas o 
Juiz anteriormente lotado naquela 
unidade não tivera a oportunidade 
de ler a defesa”, explica.  Em suma, 
ausente pressuposto de constitui-
ção de processo válido, o processo 
foi extinto, sem exame do mérito. 

Ainda na sua carreira na Magis-
tratura foi promovido para a 4ª vara 
Cível da Capital, em 2003, onde per-
maneceu por dois anos. Nos anos 
de 2005 a 2010 atuou como Juiz 
de Direito de 2º grau do Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina, com lo-
tação na Câmara Civil Especial, na 
1ª e 2ª Câmaras de Direito Civil e 1ª 
Câmara Criminal. “Em dezembro de 
2010 fui promovido a Desembarga-
dor; nesse meio tempo o Tribunal 
já tinha criado uma 6ª Câmara de 
Direito Civil, e eu fui colocado na 
presidência”, relembra. Lá ficou até 
completar seus 70 anos de idade, 
quando se aposentou. 

uma das experiências mais ri-
cas e prazerosas foram os cerca de 
vinte anos de magistério, na Escola 
Superior da Magistratura, na Escola 
de Preparação e Aperfeiçoamento 
do Ministério Público, na Escola da 
AMATRA e na Escola Superior da 
Advocacia. “A atividade de professor 
pode ser traduzida por uma impor-
tante troca. o mestre transmite mas 
igualmente recebe conhecimentos”.  

Aposentado, retornou à advoca-
cia atuando junto ao escritório de 
advocacia vicari Advogados Asso-
ciados, que é composto por seus 
filhos Márcio e Carolina. Para o fu-
turo, já tem seus planos definidos. 
“Eu pretendo, enquanto possível, 

colaborar aqui em convívio com 
a minha família, e continuar es-
tudando e me aprimorando”. Re-
novar seus conhecimentos é algo 
que valoriza. “gosto de entender o 
que está acontecendo”.

Para os colegas de profissão, 
ele deixa como mensagem o res-
peito à atividade do Magistrado. 
“Atuei por 32 anos na Magistratura 
e vejo que nós trabalhamos numa 
atividade marcada por respeito 
recíproco. Temos que empregar 
métodos éticos, estudar bem os 
processos e ser objetivos nas de-
cisões. Colocar os fatos de uma 
maneira que não comprometa a 
verdade. A atividade do Juiz é uma 
atividade dura, difícil, a população 
espera muito do Poder Judiciário e 
tem toda razão de esperar, princi-
palmente em Santa Catarina”.

Para o Desembargador, também 
é imprescindível o tratamento cor-
dial e igualitário a todas as partes 
nas audiências. “o Juiz tem que sa-
ber como se portar e como condu-
zir os trabalhos. uma coisa mínima 
que vou dizer: usar terno e gravata; 
para as mulheres, traje equivalente. 
Eu nunca entrei num foro sem ter-
no e gravata. o hábito faz o monge. 
As pessoas vão te olhar de maneira 
diferente, pode até mudar depois, 
mas isso vai ficar como a primeira 
impressão”, sugere o Magistrado 
que sempre faz uso em suas audi-
ências do tratamento “Senhor ou 
Senhora”, até quando se refere ao 
maior criminoso. “A pessoa tratada 
com dignidade e respeito vai retri-
buir na mesma moeda”, destaca.
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os atuais direcionamentos 
sobre a demarcação e a ho-
mologação dos terrenos de 
marinha em florianópolis, 

bem como os demais aspectos das 
leis nº 13.139 e 13.240 de 2015, fo-
ram temas do i Colóquio de verão da 
Escola Superior de Magistratura de 
Santa Catarina (ESMESC). o evento, 
realizado no dia 20 de fevereiro, reu-
niu especialistas no assunto, entre 
eles, o Desembargador Cesar Abreu, 
do Tribunal de Justiça de Santa Cata-
rina (TJ/SC), o Deputado e ex-Prefeito 
de florianópolis, Edison Andrino, 
Professor e vereador do município 
de florianópolis, lino Peres, e o re-
presentante da Superintendência do 
Patrimônio da união (SPu) em Santa 
Catarina, André Ricardo de Souza.  

o debate conduzido pela Profes-
sora Helena Nastassya Paschoal Pit-
sica, da ESMESC, trouxe como princi-
pais questionamentos os avanços e 
a determinação de audiências públi-

cas, antes de dar início aos trabalhos 
demarcatórios, como forma de trans-
parência nas decisões. Para o Diretor 
geral da ESMESC, Juiz Claudio Edu-
ardo Regis de figueiredo e Silva, hou-
ve mudanças com as leis, propor-
cionando a assistência pela união à 
população das áreas de terrenos de 
marinha, locais classificados como 
bens da união. “As principais altera-
ções nas leis são o tratamento dife-
renciado às pessoas de baixa renda 
que não tem nenhum lugar para mo-
rar, diferente dos grandes proprietá-
rios, e a consulta à comunidade. Ano 
passado já tivemos uma audiência 
pública em florianópolis”. De acordo 
ainda com o Diretor, o Colóquio teve 
como propósito colaborar com esse 
debate. “Esclarecer a comunidade e 
tranquilizá-la, permitindo que as mais 
variadas opiniões sejam apresenta-
das e discutidas”, destacou.

o Desembargador Cesar Abreu, 
durante o debate, criticou a ação da 

união nos processos administrati-
vos, no que tange aos princípios da 
ampla defesa e do contraditório. No 
seu ponto de vista, a união viola es-
ses princípios constitucionais após 
70 anos de demarcações.  “Quando 
se fala de processo de ampla defesa 
ele não existe, pois a união, unilate-
ralmente, usa a técnica que ela acha 
certa e a que a favorece. Além disso, 
existem situações em que as áreas 
já foram demarcadas no passado 
administrativamente e, 70 anos de-
pois, se busca uma nova demarca-
ção. As pessoas compraram, vende-
ram e adquiriram de boa-fé. E o que 
se faz viola o princípio de segurança 
jurídica, a boa-fé das pessoas e o 
princípio da razoabilidade e propor-
cionalidade. o que o Estado brasilei-
ro está fazendo agora é uma violên-
cia contra a cidadania”, criticou.

Em contrapartida, para o su-
perintendente André Ricardo de 
Souza, a SPu se coloca à disposi-

ção para todos os esclarecimentos 
sobre os avanços nos processos 
demarcatórios em Santa Catarina, 
além de disponibilizar de forma fí-
sica o processo administrativo ao 
público interessado. “Estamos tra-
balhando para que as operações 
sejam feitas da forma mais demo-
crática e transparente”, rebate. 
De acordo com ele, avanços im-
portantes aconteceram nas ações 
da união, e o próximo passo será 
a homologação das áreas de ter-
renos de marinha já demarcadas. 
“Alguns dos principais avanços na 
lei 13.340/2015 foram a abertura 
das audiências públicas para dis-
cussão do tema com a população 
afetada; o aumento do prazo de no-
tificação pessoal para 60 dias aos 
interessados; aumento do prazo de 
impugnação; e a definição do paga-
mento das taxas a partir da regula-
rização junto a SPu, não retroagin-
do ao início do uso”, apresentou.

Colóquio esclarece dúvidas 
sobre os terrenos de marinha

DEBATE
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A Escola Superior de Magistratura 
de Santa Catarina (ESMESC) chega 
aos 30 anos de história – no dia 28 
de julho – com os olhos no futuro. 
A instituição passa por uma ampla 
atualização na sua grade curricular, 
elaborada a partir do Planejamento 
Estratégico de 2015, adequando-se 
às recentes e significativas inovações 
legislativas, como o Novo Código de 
Processo Civil, e em conformidade 
com o último edital de concurso.

o Diretor geral 
da ESMESC, 

Cláudio Regis 
de Figueiredo 
e Silva, nes-
ta entrevista 

concedida à 
Assessoria de Co-

municação da AMC, destaca o atual 
momento da instituição. Confira:

AMC: Quais são os projetos da 

ESMESC para este ano?
Juiz Cláudio Regis de Figueiredo 
e Silva: A ESMESC inicia 2016 com 
muitas novidades e uma intensa 
programação científica. Tivemos o 
1º Colóquio de verão, tratando dos 
Terrenos de Marinha. logo em segui-
da, teremos como aula inaugural de 
2016, um seminário em parceria com 
a Academia Catarinense de letras 
Jurídicas (ACAlEJ), para tratar de as-
pectos críticos do Processo Penal bra-
sileiro. Durante o ano teremos ainda 
os Colóquios de outono e de inverno, 
tratando respectivamente de Direito 
Eleitoral e as Eleições e Direito do 
Consumidor e o Superendividamen-
to; para encerrar o ano, teremos o 2º 
Colóquio de Primavera, novamente 
debatendo o Direito Ambiental.

AMC: Como estão as perspecti-
vas em mais um ano de gestão à 
frente da Escola?

Juiz Cláudio Regis de Figueire-
do e Silva: o ano de 2016 marca o 
30º aniversário da ESMESC. Para 
isso, estamos montando um grande 
evento científico que acontecerá em 
junho, trazendo conferencistas de 
renome nacional e internacional. os 
professores Eduardo vera-Cruz Pin-
to e Antonio Pedro Barbas Homem, 
que trabalham com a formação de 
Juízes em Portugal e estiveram no 
nosso último Congresso Estadual, já 
confirmaram presença. Além disso, 
em 2016 a ESMESC irá implantar 
uma ampla atualização de sua grade 
curricular elaborada a partir do pla-
nejamento estratégico realizado em 
2015, adequando-se às recentes e 
significativas inovações legislativas, 
como o Novo CPC, e em conformida-
de com o último edital de concurso.

AMC: Este ano a Escola completa 
30 anos. Qual a importância da 

entidade para a Magistratura?
Juiz Cláudio Regis de Figueiredo e 
Silva: Acredito que nossa Escola che-
ga aos 30 anos como uma instituição 
referência no ensino jurídico e na for-
mação profissional. Além de oferecer 
um espaço apropriado para estudos 
aprofundados de todos os temas atu-
ais e relevantes no cenário jurídico 
catarinense e nacional, reunindo os 
mais representativos profissionais 
da área, a ESMESC procura oferecer 
a seus alunos e ex-alunos todo o su-
porte necessário, não apenas para o 
concurso, mas também para o difícil 
e instigante exercício da profissão de 
Magistrado, este personagem que 
cada vez mais ocupa o centro da 
cena sociológica brasileira, receben-
do novas demandas, cada vez mais 
complexas, para as quais terá que 
encontrar a solução mais adequada. 
É esta a missão para a qual nossa 
equipe tem se dedicado.

Juiz CLáudio ReGis de FiGueiRedo e siLva (DIRETOR GERAL DA ESMESC)

Ao completar 18 anos, os jo-
vens que vivem em casas de 
acolhimento do Estado não 
tinham para onde ir e nem 

perspectiva de um futuro digno. Há 
dois anos, uma parceria entre a Asso-
ciação dos Magistrados Catarinenses 
(AMC), federação das indústrias de 
Santa Catarina (fiesc) e Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina (TJ/SC) tem 
mudado esta realidade por meio do 
Programa Novos Caminhos, que che-
gou, nos dias 22 e 23 de fevereiro, ao 
Meio-oeste catarinense, totalizando 
14 termos de cooperação em todo o 
Estado. A iniciativa, que visa capaci-
tar os jovens de 14 a 18 anos para o 
mundo do trabalho, já comemora 67 
carteiras de trabalho assinadas na in-
dústria catarinense.  

Em Joaçaba, o lançamento do 
programa foi realizado na tarde de 
segunda-feira, dia 22. Represen-
tando o presidente da AMC, o Juiz 
fabrício Rossetti gast reforçou a im-
portância do Novos Caminhos para 
a reinserção social destes adoles-

centes. “Tudo que eles precisam é 
de alguém que estenda uma mão 
e dê uma oportunidade de futuro. o 
programa cumpre exatamente este 
papel”, assinalou.

Já a Desembargadora Soraya Nu-
nes lins, que recém assumiu a Coor-
denadoria Estadual da infância e Ju-
ventude (CEiJ), enalteceu a iniciativa 
em prol dos adolescentes que se 
encontram em vulnerabilidade so-
cial. “Só posso agradecer a fiesc por 
abraçar esta iniciativa e contribuir 
para que estes meninos e meninas 
tenham uma vida digna”, afirmou.

o presidente da fiESC, glauco 
José Côrte, disse que, embora a ins-
tituição seja reconhecida pelo envol-
vimento com temas como logística e 
competitividade, o trabalho com os 
jovens faz parte do dia a dia das en-
tidades da fiESC. “Este programa se 
insere perfeitamente nos nossos ob-
jetivos. Mais que profissionalizar, que-
remos formar bons cidadãos”, disse.

Na terça-feira, 23, foi a vez de 
Concórdia integrar o Novos Cami-

nhos. Na ocasião, o Juiz Samuel An-
dreis representou a AMC e destacou 
o importante suporte do programa 
ao papel do Magistrado. “Duvido 
um Juiz que não se cobre a respeito 
de para onde vão esses jovens que 
deixam os abrigos do Estado. o pro-
grama é fundamental na constru-
ção de uma rede social de apoio e 
de um futuro digno”, ressaltou.

BALANÇO: o Novos Caminhos ini-
ciou em 2013, por meio de um proje-
to piloto na comarca de Chapecó. No 
decorrer de 2014 e 2015, foi implan-
tado, também, em Blumenau, São 
Miguel do oeste, itajaí, florianópolis, 
Jaraguá do Sul, Criciúma, Joinville, 
Tubarão, Brusque, lages e Rio do 
Sul, totalizando o atendimento em 
94 das 111 comarcas do Estado.

Novos Caminhos chega ao 
Meio-Oeste catarinense

PROGRAMA
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ADESÃO. Jovens abrigados de Joaçaba e Concórdia receberão capacitação profissional. 
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ACADEMIA JUDICIAL

Novo Diretor-Executivo da Aca-
demia Judicial, o 

Desembarga-
dor Luiz Cézar 
M e d e i r o s  
promete in-
vestir na edu-

cação contínua 
dos Magistrados, 

tanto por meio da oferta de cursos, 
quanto por meio de seminários e 
oficinas que permitam a troca de 
experiências entre os judicantes 
do 1º e 2º graus. Já na esfera ad-
ministrativa, buscará desburocra-
tizar e otimizar os procedimentos 
e recursos da Academia Judicial. 
“implementaremos um modelo de 
gestão simplificado, que racionali-
ze os procedimentos internos, dan-
do respostas rápidas às demandas 
do Poder Judiciário”, explica.

Na entrevista que segue, o Ma-
gistrado fala sobre a mudança de 
endereço da sede – que passará 
para a Rua Almirante lamego -, 
além de suas expectativas e planos 
para este novo desafio na carreira. 
Confira:

AMC: Ao assumir a Academia Judi-
cial, quais as suas expectativas?
Desembargador Luiz Cézar Me-
deiros: Durante minha atuação 
como Corregedor-geral da Justiça, 
tive a oportunidade de identificar 
as mais diversas necessidades 
enfrentadas diariamente pelas 
unidades de Primeiro grau de Ju-
risdição. Tenho a certeza de que 
muitas das soluções estão direta-
mente relacionadas à área educa-
cional do Poder Judiciário.

Ao assumir o honroso posto de 
Diretor-Executivo da Academia Ju-

dicial, buscarei, em primeiro lugar, 
sincronizar as necessidades ma-
peadas com o plano de formação 
institucional atualmente estabe-
lecido, ajustando-o, caso neces-
sário. Para isso, fortaleceremos, 
ainda mais, as parcerias com a 
Corregedoria-geral da Justiça, a 
Diretoria de Recursos Humanos, o 
Conselho gestor de Tecnologia da 
informação (Cginfo), os gabinetes 
da Presidência e vice-Presidência 
do Tribunal de Justiça, dentre ou-
tras unidades do Poder Judiciário, 
que auxiliarão na identificação de 
um conjunto de demandas a se-
rem executadas. 

Além disso, tenho o compromis-
so de executar a peça orçamentá-
ria estabelecida para o presente 
exercício e dar continuidade aos 
projetos devidamente aprovados. 
Enfim, buscarei, ao longo desta 
gestão, garantir o cumprimento 
do objetivo máximo de nossa ins-
tituição, que é “ser reconhecido 
como um Judiciário eficiente, cé-
lere e humanizado”.

AMC: O senhor já tem propostas 
ou projetos para serem implemen-
tados?
Desembargador Luiz Cézar Me-
deiros: Como ponto de partida, 
ofereceremos cursos que garan-
tam a efetiva utilização do Sis-
tema de Automação da Justiça 
– SAJ/Pg5, que, diga-se de passa-
gem, encontram-se em fase final 
de preparação. iniciaremos, tam-
bém, estudos para realizarmos 
seminários estaduais que con-
templem naturezas processuais 
específicas (iniciaremos o projeto 
com a área criminal), possibilitan-

do, por meio de oficinas, a troca 
de experiências entre os judican-
tes de Primeiro e Segundo graus.

Em parceria com o eminente 
Desembargador Henry goy Petry Jú-
nior, vice-Diretor-Executivo da Aca-
demia Judicial, procurarei ampliar 
a capacidade de oferta de cursos e 

eventos aos Magistrados, servido-
res e agentes da Justiça, utilizando, 
na plenitude, os recursos tecnológi-
cos ora disponíveis.

Na esfera administrativa, farei 
uma avaliação das atuais ferramen-
tas de gestão e controle. Tal medi-
da visa desburocratizar e otimizar 
os procedimentos, os recursos hu-
manos e os tecnológicos da Acade-
mia Judicial. Cabe destacar, ainda, 
a urgente ocupação da nova sede 
da Academia Judicial, localizada no 
centro de florianópolis, na Rua Almi-
rante lamego, prevista para o pró-
ximo mês (março). A nova estrutura 
proporcionará aos alunos e colabo-
radores da Academia Judicial um 
ambiente moderno e agradável.

AMC: O que considera importante 
fazer primeiramente?
Desembargador Luiz Cézar Medei-
ros: garantir o cumprimento do pla-
no de formação pré-estabelecido. 

Temos o compromisso institucional 
de dar continuidade aos projetos 
em andamento, sem rupturas ou 
descontinuidades. Contudo, grada-
tivamente, implementaremos um 
modelo de gestão simplificado, que 
racionalize os procedimentos inter-
nos, dando respostas rápidas às 
demandas do Poder Judiciário. im-
portante destacar, ainda, que con-
taremos com a participação dos 
magistrados Marcelo Carlin e vânia 
Petermann, que atuarão, respecti-
vamente, na Diretoria de Assuntos 
Acadêmicos e Pedagógicos e na 
Diretoria de Pesquisa e Aprimora-
mento institucional.

Cabe sublinhar que, nos primei-
ros dias de atuação, reuniremos o 
corpo-diretivo da Academia Judicial 
para estabelecer as metas para o 
biênio, bem como as ferramentas 
de controle da gestão.

AMC: Já há um calendário quanto 
à capacitação de magistrados e 
servidores?
Desembargador Luiz Cézar Me-
deiros: Sem dúvida. o plano de for-
mação encontra-se em execução e 
prevê, inicialmente, os seguintes 
compromissos: Pós-graduação – 2 
(em andamento); graduação – 1 
(previsto); Cursos presenciais – 13 
(confirmados) e 16 (previstos); Cur-
sos semipresenciais – 3 (em ela-
boração); À distância – 6 (confir-
mados) e 12 (previstos); e fóruns 
e seminários – 8 (previstos).

Tais eventos contemplarão Ma-
gistrados, servidores e demais co-
laboradores da Justiça catarinen-
se, podendo ser constantemente 
repetidos até que se atenda, na 
totalidade, o público-alvo.

“O nosso objetivo é ser reconhecido como um 
Judiciário eficiente, célere e humanizado”

implementaremos 
um modelo de gestão 
simplificado, dando 
respostas rápidas às 
demandas do Poder 

Judiciário

n LIVRO - o Juiz Júlio César Ber-
nardes acaba de publicar o livro 
“A Eficácia dos Direitos Funda-
mentais no Direito Privado: a 
atuação democrática do juiz para 
efetivação dos direitos funda-
mentais”. A obra, já disponível à 
venda, tem prefácio do Desem-
bargador Pedro Manoel Abreu e 

aborda as tendências do Direito 
Civil contemporâneo e a atuação 
democrática do Juiz para efetiva-
ção dos direitos fundamentais.

O lançamento oficial deve 
ocorrer entre os dias 16 e 18 de 
junho, durante evento de come-
moração dos 30 anos Esmesc e 
dos 55 anos da AMC.

P CuRTas
n LIVRO II - os Magistrados catari-
nenses Janice goulart garcia ubialli 
e Antônio Augusto Baggio e ubaldo 
participam como autores da obra 
“Juizados Especiais Cíveis e o novo 
CPC”, pela editora Juruá. No mesmo 
ano em que a lei 9.099/95 completa 
duas décadas, ressurgem as antigas 
questões sobre a ordinarização de 
seu rito, agora em razão do Novo Có-

digo de Processo Civil. o livro procura 
afirmar a autonomia processual do 
Sistema dos Juizados Especiais, que 
tem eixo teórico diferente daquele em 
que se estrutura a legislação proces-
sual comum. Também abrilhanta a 
obra a Ministra Nancy Andrighi, Cor-
regedora Nacional de Justiça, ideali-
zadora do importante programa “Re-
descobrindo os Juizados Especiais”. 



O JUDICIÁRIO 11MARço DE 2016

ATENDIMENTO

Aproximação. Esta é a palavra 
chave na nova 

gestão do Juiz 
Carlos Rober-
to da Silva, a 
frente da Co-
ordenadoria 

de Magistra-
dos. Para tanto, 

ele planeja estar permanentemente 
à disposição dos Juízes e mantê-los 
informados sobre todas as decisões 
que impactem o trabalho jurisdicio-
nal em todo Estado. “A ideia geral é 
que a coordenadoria possa servir 
de elo, como a resolução que a im-
plementou preconiza, e atender a 
expectativa dos Magistrados, que é 
ter um órgão de referência para os 
pleitos e para as situações que en-
volvem o dia a dia da Magistratura 
em relação à presidência”, ressalta.

formado em Direito pela univer-
sidade do vale do itajaí (uNivAli), 
Silva iniciou a carreira como Juiz 
Substituto em Joinville, em 1993. 
Em seguida, passou pelas comar-
cas de Cunha Porã, Mondaí, Chape-
có, Blumenau e itajaí. Na entrevista 
que segue abaixo, o Magistrado fala 
sobre suas expectativas e planos 
para este novo desafio na carreira. 
Confira:

AMC: Quais são os principais de-
safios dessa nova função?
Juiz Carlos Roberto da Silva: A co-
ordenadoria, como o próprio nome 
do órgão já induz, tem como função 
principal uma ligação da Magistra-
tura com a presidência do Tribunal. 

Esta ligação se faz por meio do 
acompanhamento dos problemas, 
das questões, das dificuldades, 
dos enfrentamentos que a Magis-
tratura – tanto 1º e 2º graus – se 
deparam no dia a dia, e aquilo que 
o TJ/SC, através da presidência, 
pode implementar. A ideia geral é 
que a coordenadoria tenha essa 
aproximação maior com os Magis-
trados e possa servir de elo, como 
a resolução que a implementou 
preconiza, e atender a expectativa 
dos Magistrados, que é ter um ór-
gão de referência para os pleitos e 
para as situações que envolvem o 
dia a dia da Magistratura. Esta é a 
principal missão para esta adminis-
tração que se inicia.

AMC: De que forma o senhor pre-
tende trabalhar a comunicação 
com os Magistrados de todo o 
Estado?
Juiz Carlos Roberto da Silva: De 
todos os meios possíveis. Hoje, 
com o auxílio da informática, essa 
comunicação é em tempo real, 
seja por e-mail ou pelos demais 
meios disponíveis. Nós temos, 

através dos e-mails, um contato 
frequente. Além disso, já estabe-
leci entre nós da coordenadoria 
o gabinete ‘porta aberta’, salvo 
quando alguma conversa reserva-
da se fizer necessário. É um outro 
norte que será seguido, o de estar 
permanentemente à disposição 
da Magistratura para aquilo que 
se fizer necessário e para as ativi-
dades da coordenadoria.

AMC: Como o senhor observa a 
carreira da Magistratura e a pro-
posta de diminuição de entrân-
cias e de diferença remunerató-
ria entre elas?
Juiz Carlos Roberto da Silva: É 
um pleito da Magistratura e da 
Associação dos Magistrados Ca-
tarinenses (AMC), no sentido da 
diminuição dessa diferença. Este 
pleito está sendo apreciado pelo 
Tribunal de Justiça. Nós temos 
hoje essa situação em razão das 
dificuldades dos vencimentos não 
repostos, infelizmente, em razão 
da inflação. Nós temos uma de-
fasagem reconhecida e há um 
projeto tramitando no Congresso 
Nacional para que haja uma recu-
peração, ainda que parcial, o que 
pode ocorrer eventualmente em 
2016. Mas não sabemos ao certo, 
até em razão da crise econômica 
e financeira que vive o país, e que 
reflete diretamente no orçamento 
público. vamos aguardar para ver 
qual vai ser a resolução, mas não 
há duvida de que esse é o princi-
pal problema enfrentado pela Ma-

gistratura atualmente.
AMC: Qual a sua opinião sobre a 
necessidade de uma nova Lei Or-
gânica da Magistratura (Loman) e 
em que pontos ela deve avançar?
Juiz Carlos Roberto da Silva: Eu, 
particularmente, entendo que ela 
deve alcançar todas as necessida-
des, todas as questões envolvendo 
a Magistratura. É preciso que ela 
seja atualizada, garantindo todas 
as prerrogativas e direitos dos Ma-
gistrados, reconhecendo esta ati-
vidade de relevância ímpar, reco-
nhecendo as limitações que o ser 
humano – Magistrado e Magistrada 
– tem e dando a ele total condição 
e liberdade para que possa exercer 
a função, que é de absoluto interes-
se da sociedade. Todas estas prer-
rogativas servem não à pessoa do 
Magistrado, mas à própria socieda-
de, que quer uma Magistratura in-
dependente, livre e que possa atuar 
de maneira tranquila.

AMC: Qual a sua posição e opi-
nião a respeito da eleição direta 
para os cargos diretivos dos TJs?
Juiz Carlos Roberto da Silva: É um 
caminho que está sendo seguido. 
Recentemente, o TJ/SC também, 
para uma determinada situação, 
aderiu. isso me parece ser uma 
tendência, de certa forma, nacio-
nal e um processo evolutivo. É 
possível que esses  ares democrá-
ticos façam bem às instituições,  
todavia, deve-se respeitar pensa-
mentos em sentido oposto e a au-
tonomia de cada Tribunal.

“Teremos o gabinete ‘porta aberta’”, afirma 
novo Coordenador de Magistrados

a ideia é que a 
coordenadoria possa 

servir de elo e atender 
a expectativa dos 

Magistrados

n CAPACITAÇÃO - o site da Escola 
Nacional da Magistratura (ENM), 
da AMB, apresenta os cursos que 
serão realizados ao longo do ano, 
inscrições e notícias.

Para os Magistrados interessa-
dos, já estão disponíveis informa-
ções sobre as aulas que serão minis-
tradas em 2016. o guia de Cursos 
encontra-se publicado e as inscri-
ções estão abertas. Serão ofertadas 
31 turmas em eventos nacionais e 
outros de cunho internacional.

Mais informações no site: www.
enm.org.br.

A Associação dos Juízes do Rio 
grande do Sul (AJuRiS) sediará, de 
14 a 16 de abril, mais uma edição 
do Campeonato Sulbrasileiro de fu-
tebol – categorias livre, master, sê-
nior e supersênior. o evento ocorre 
concomitante ao Campeonato Sul-
brasileiro de Tênis, sendo os jogos 
disputados em Porto Alegre (RS).

Para o Diretor do Departamen-
to de Esportes da AMC, Juiz Rafael 
Maas dos Anjos, essa é uma gran-

de oportunidade de integração. 
“Esperamos contar com o apoio 
dos colegas com vistas a formar 
equipes de futebol na categoria 
livre, master (acima de 40 anos) 
e, especialmente, sênior (acima 
de 50 anos), bem como reunir os 
tenistas do Estado em mais esta 
competição”, conta.  

Mais: Em julho, de 27 a 31, 
será realizado o Campeonato Na-
cional de futebol (Master), em 

São luiz (MA).
Já em agosto, de 10 a 14, acon-

tece o Campeonato Nacional de 
futebol (Sênior e Supersênior), em 
vitória (ES). Em novembro, de 16 a 
20, o Campeonato Nacional de Tê-
nis terá como sede a praia de Bar-
ra de São Miguel (Maceió/Al). E, 
ainda em novembro, o Campeona-
to Nacional de futebol (categoria 
livre), será realizado em Teresina 
(Pi), de 30/11 a 4/12.

Porto Alegre recebe Campeonatos de Futebol e Tênis



uma oficina de humaniza-
ção e inclusão social atra-
vés da música. Há quase 
sete anos é o que o projeto 

Banda liberdade vem proporcio-
nando aos jovens do Centro de Aten-
dimento Socioeducativo de Passo 
fundo (CASE/RS). No último dia 
12 de fevereiro, em visita à Capital 
catarinense, o Juiz Dalmir franklin 
de oliveira Júnior, responsável pela 
iniciativa, trocou experiências com 
Magistrados catarinenses com a 
proposta de implementar o projeto 
no Centro de Atendimento Socioe-
ducativo da grande florianópolis. A 
reunião encerrou com uma oficina 
de percussão com os adolescentes 
no CASE, em São José.

o primeiro encontro foi realizado 
no fórum Desembargador Eduardo 
luz, e reuniu a Desembargadora So-
raya Nunes lins, as Juízas Ana Cris-
tina Borba Alves e Brigitte Remor 

de Souza May, e o Juiz fernando de 
Castro farias. Também esteve pre-
sente o músico da Banda liberda-
de, Marcelo Pimentel.

Durante a reunião foi apresen-
tado o projeto e discutidas as pos-
sibilidades de criar uma ação volta-
da aos jovens do CASE da grande 
florianópolis, com a identidade lo-
cal. Para a Juíza Ana Cristina Borba 
Alves, da Comarca de São José, in-
centivos como esse proporcionam 
aos adolescentes em conflito com 
a lei novas oportunidades de esco-
lha. “É uma forma de inseri-los na 
sociedade elevando a autoestima 
e a autoconfiança”, explica a Juí-
za. “um projeto como esse que foi 
apresentado hoje, com certeza faz 
parte de tudo aquilo que a gente 
tem lutado e sonhado para o aten-
dimento socioeducativo do Case 
da grande florianópolis”, destacou 
a Magistrada. Após a conversa, os 

Magistrados pretendem buscar 
parcerias para implantação do pro-
jeto em Santa Catarina.

n OFICINA NO CASE
Para fazer parte do projeto é ne-

cessário ter muita responsabilidade 
e disciplina. E foi seguindo essa li-
nha que o músico Marcelo Pimen-
tel apresentou o projeto da Banda 
liberdade aos jovens do CASE da 
Grande Florianópolis, com uma ofi-
cina prática sobre ritmo e harmonia. 
Dos 25 jovens presentes, quatro 
tiveram a curiosidade de participar 
da oficina, tocando alguns instru-
mentos de percussão, os demais 
seguiram nos aplausos. Até a Juíza 
Brigitte Remor de Souza May, foi 
uma das participantes, arriscando 
em um instrumento surdo.

Há 18 anos trabalhando na edu-
cação musical, o músico Marcelo Pi-
mentel acredita que para trabalhar 

com um adolescente que não teve 
estrutura social e familiar é preciso 
ter um perfil profissional. “Ninguém 
aprende com quem não admira. 
você passa a ter uma moeda de 
troca e as apresentações desses jo-
vens faz com que a família se apro-
xime deles. É uma forma deles se 
orgulharem”, afirmou.

“o resultado prático é mostrar a 
esse jovem uma visão de mundo di-
ferente e fazer com que a sociedade 
também tenha uma visão dele dife-
renciada. Esse é o maior ganho”, 
completa o Juiz Dalmir franklin de 
oliveira Júnior, que sente vontade 
de expandir o projeto para fora da 
unidade. “Se esse jovem vai conti-
nuar no crime, ninguém sabe, por-
que isso vai depender da vontade e 
da responsabilidade dele, por isso 
eu gostaria de ter um projeto fora 
da unidade, de acompanhamento 
do egresso”, concluiu.
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Inclusão social por 
meio da música
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