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DISCURSO NA SESSÃO SOLENE DE 85º ANIVERSÁRIO
DO INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SANTA
CATARINA- IASC
1931 – 20161
CESAR LUIZ PASOLD2
Saudação às autoridades, em especial ao Presidente do
Colégio de Presidentes dos Institutos de Advogados, e ao
nosso anfitrião, Advogado Paulo Marcondes Brincas
Presidente da OAB/SC- dinâmica parceira institucional do
IASC e da ACALEJ- Academia Catarinense de Letras
Jurídicas na divulgação da Cultura Jurídica.
Inicialmente é necessário
HOMENAGENS ESPECIAIS.

e

justo

prestar

duas

A primeira à MEMÓRIA do Membro Efetivo do IASC e exOrador, PASCHOAL APÓSTOLO PÍTSICA, que denomina
a rua que abriga a OAB/SC, Advogado, Jurista, Cronista,
Contista, Poeta, Intelectual de escol, notório especialista
em Cultura Grega, ex-presidente da Academia Catarinense
de Letras, , e que iniciou o resgate da história do Instituto
dos Advogados de Santa Catarina, escrevendo relevantes
registros históricos, sempre documentados zelosamente.
E a segunda ao Historiador, Jornalista e Professor PAULO
ROBERTO SANTHIAS, aqui presente hoje, autor da obra
esgotada IASC, 80 ANOS- Memórias, fatos e relatos da
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História da Advocacia catarinense. E autor da segunda
edição atualizada e renomeada com o título IASC, 85
ANOS- Memórias, fatos e relatos da História da
Advocacia catarinense,
Os dois, são aqui reverenciados pelas suas pesquisas
e relatos que nos permitiram e permitem estabelecer, com
segurança, as origens e a evolução construtiva do IASC ,
possibilitando a mais adequada e justa homenagem a
todos aqueles que o lideraram e o vivificaram
continuamente nestes 85 anos que hoje, com alegria e
saudável orgulho , comemoramos.
Sob a liderança do Advogado Edmundo Accácio Moreira,
um grupo de Advogados reuniu-se em 01º de novembro de
1931, para fundar o INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE
SANTA CATARINA- eles são: Edmundo Moreira, Zulmiro
Soncini, Wanderlei Júnior por si e por delegação de
Bayer Filho, Abelardo Luz , Heitor Blum, Gercino
Tavares da Cunha Mello, Fernando Machado Vieira,
Fúlvio Aducci, Pedro de Moura Ferro, Nereu Ramos e
Heitor Salomé Pereira decidiram a criação do IASC.
Presidiram o IASC nestes 85 anos, merecendo menção e
reverência :
 Edmundo Accácio Moreira ( 1931 a 1932 e 1954 a
1955);
 Fúlvio Coriolano Aducci ( 1932 a 1945);
 José Rocha Ferreira Bastos (1945 a 1954);
 Pedro de Moura Ferro (1955 a 1970);
 Henrique Stodieck (1970 a 1973);
 João José Ramos Schaefer ( 1982 a 1988);
 Carlos Alberto Silveira Lenzi ( 1991 a 1996);
 Antônio Adolfo Lisboa(1996 a 1998);
 Ennio Carneiro da Cunha Luz ( 1998 e 2003 a
2005);
 Túlio César Gondin ( 1998 a 2003)- QUE DÁ A
DENOMINAÇÃO A ESTE AUDITÓRIO;
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 Valdemar Pereira da Luz ( 2005 a 2007 e 2007 a
2011)
 >Sidney Guido Carlin (com mandato de 2011 a
2014)
 e , em pleno mandato, nosso Presidente atual
Ricardo José da Rosa (2015-2016)
[destaque para os ex Presidentes presentes e solicitação
de aplausos ]
Peço vênia ao Presidente do IASC , para ressaltar, hoje e
aqui objetivamente, três momentos históricos.
O primeiro para salientar a coragem com que se portaram
os integrantes do IASC durante a ditadura Vargas, de 1937
a 1944, lutando em favor da recuperação da Democracia,
apoiando o Instituto dos Advogados do Brasil, nesta
heróica missão.
O segundo momento, quando o IASC atuou, juntamente
com a OAB/SC, na defesa intransigente das prerrogativas
dos Advogados Catarinenses, e também pelo retorno da
Democracia, no período de 1964 a 1980, durante o regime
militar que dominou o Brasil.
E o terceiro , foi recente: em 2014 e 2015, o IASC firme e
corajosamente manifestou-se nacionalmente contra a
corrupção em nosso País (corrupção que costumo definir
como a antítese da Ética na Política, como vírus
terrivelmente deletério à Sociedade, e elemento pernicioso
que procura fugir da Justiça).
Estes três exemplares momentos demonstram que, desde
o seu nascedouro e até hoje, o nosso Instituto
correspondeu e corresponde à gênese do Instituto dos
Advogados Brasileiros e dos Institutos Estaduais.
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No passado, atualmente e assim será no futuro, o IASC
assume continuadamente uma tríplice missão:
(1)

a defesa da ordem jurídica comprometida com a
Justiça e a Democracia;

(2)

a luta pelos Direitos individuais, sociais, coletivos e
difusos,

e
(3) o incentivo constante
permanente da Cultura Jurídica.

ao

desenvolvimento

Na primeira missão, a defesa da Ordem Jurídica
comprometida com a Democracia e com a Justiça, estão
implícitas e exercidas práticas que se dirigem à efetivação
da convergência entre a Legitimidade e a Legalidade, seja
do Direito seja da atuação estatal.
E ainda nela, ao lutarmos pela Justiça e pela Democracia,
nós estamos compreendendo a Democracia na dimensão
caracterizada pela “definição predileta” do inesquecível
Jurista, Filósofo e Cientista Político italiano NORBERTO
BOBBIO.
BOBBIO considera a Democracia como o ‘poder em
público’, expressão com a qual indica “todos aqueles
expedientes institucionais que obrigam os governantes a
tomarem as suas decisões às claras e permitem que os
governados ‘vejam’ como e onde” elas são tomadas.3
Na segunda missão, ao pugnar pela efetivação dos
Direitos individuais, sociais, coletivos e difusos, o IASC
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Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 2002. Título original: Teoria Generale della
Política,p. 386.
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fortalece o comprometimento, sem concessões, com a
rigorosa e zelosa realização do Interesse Coletivo.
E, na terceira missão, ao trabalharmos pelo
desenvolvimento dinâmico da Cultura Jurídica, estamos
estimulando a Inteligência no que ela possui de mais
proeminente : a consciência de que a Sabedoria é Infinita,
e que a construção do Direito Justo se faz no pensar e no
agir, com ética, eficiência, eficácia e efetividade.
Senhoras e senhores,
Aqui e hoje estamos vivenciando 2 momentos relevantes,
que extrapolam a condição simbólica para se tornarem um
paradigma que ditará as ações do IASC nos próximos
anos:
(1) comemoração dos 85 anos do IASC.
e
(2) recepção e posse de novos Membros Efetivos do IASC,
Os novos Membros Efetivos do IASC que há pouco foram
diplomados tiveram seus nomes apresentados e aprovados
pela decisão unânime da Diretoria.
Assim o foi porque neles se reconheceu a plenitude de seu
cumprimento da tríade fundamental de atributos que toda e
todo Membro Efetivo deve ter e manter permanentemente.
Aos três requisitos já explicitados, acrescenta-se uma
quarta qualidade a ser constatada : a capacidade de cada
uma e de cada um de seus Membros Efetivos de mobilizarse nas Comissões Temáticas do IASC, com atuação
teórica e prática em favor do desenvolvimento efetivo da
Sociedade Catarinense e Brasileira.
Sejam bem vindos ao IASC todas e todos os
empossandos nesta festiva reunião e que foram
devidamente destacados e homenageados nesta Sessão.
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Estou prestes a encerrar Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores.
Com sinceridade, expresso os especiais agradecimentos
ao Presidente e à Diretoria do IASC, pela distinção e
responsabilidade que me concederam designando-me
Orador desta Solenidade.
Saúdo a todas e todos os que estão aqui presentes,
Autoridades, Juristas e Operadores do Direito , Professoras
e Professores, Acadêmicas e Acadêmicos de Direito,
Ressaltando que são todos igualmente importantes
testemunhas presenciais de que no seu 85º aniversário, o
INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINAIASC, prossegue revitalizando-se e fortalecendo-se,
continuamente , honrando a memória de seus
Fundadores e dignificando os seus permanentes
Construtores.
Permitam-me, enfim, trazer-lhes um estímulo à reflexão,
retirado literalmente de um discurso do Jurista Prof. Dr.
Eros Roberto Grau, proferido em 2000- antes de ser
Ministro do STF de 2004 a 2010 ), e quando ele exercia o
“ ofício de orador” do Instituto dos Advogados Brasileiros, e
cujos termos são atualíssimos:
“ Não tem sido generoso o tempo que vivemos, tempo
que reclama , de nossa parte, muito de ação e
inspiração.
É preciso muito de inspiração [insiste] para não nos
perdermos no interior das próprias complexidades do
direito, da lei, da Constituição” ...[lembrando-nos
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sempre da lição de Jean Paul Sartre, para quem] “o
direito é um humanismo”!4
Muito obrigado pela atenção.
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Conforme GRAU, Eros Roberto. Do ofício de orador.2.ed.amp.Rio de Janeiro :
Revan, 2006. p.27 e 31, respectivamente.( sem o destaque em negrito no original)
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