DISCURSO PROFERIDO PELO PRESIDENTE DO IASC, DR. SIDNEY GUIDO CARLIN,
POR OCASIÃO DA OUTORGA DA MEDALHA CONSELHEIRO MANOEL DA SILVA
MAFRA, CONCEDIDA AO DR. CESAR LUIZ PASOLD, EM DEZEMBRO DE 2014.
Com muita honra, presidimos o Instituto dos Advogados de Santa Catarina – IASC, que
trata-se do braço cultural da advocacia.
Impulsionado e incentivado por uma Diretoria atuante e dinâmica, conseguimos
valorizar o Instituto, tornando-o conhecido e reconhecido no mundo jurídico-cultural
de Santa Catarina e do Brasil.
Sempre serei grato, ao maior responsável pelas realizações e eventos de relevância
promovidos pelo IASC, o meu Vice-Presidente Ricardo José da Rosa.
Duplicamos o Quadro de Associados ou Membros Efetivos, sendo que, no evento que
hoje realizamos, estamos admitindo 15 novos juristas, todos minuciosamente
selecionados pela cultura e pelo saber.
Sejam todos bem-vindos, juntando-se a nós, para elevarmos, cada vez mais, o nome do
IASC, aprimorando a cultura, no aspecto jurídico.
Quanto ao ilustre homenageado, desta noite, com a 1ª Medalha ou Comenda
Conselheiro Manoel da Silva Mafra, honraria criada pelo IASC, para reconhecer e
destacar, figuras ilustres no campo jurídico, mas, tão somente na advocacia e tão
somente uma por ano, não poderia recair em outra personalidade, que não fosse
Cesar Luiz Pasold, por preencher à saciedade, todos os requisitos necessários e
indispensáveis à tão seleta escolha:
•
•
•
•
•

Relevância na advocacia;
Paradigma para todos;
Protótipo da ética;
Exemplo para toda à classe;
Ser humano superior e vitorioso em todos os aspectos.

Lembro aqui, do meu saudoso pai, Giovani Carlin, quando falava “a sociedade carece
de líderes exemplares, de exemplos a seguir, homens, com postura e conduta ilibadas,
postura ética e moral elevadas, de pais exemplares, de professores dignos, de justiça
inatacável, de políticos com amor à pátria e ao povo, de religiosos imaculados”.
Cesar Luiz Pasold é uma espécie rara, com estas características todas, como Professor,
Jurista, escritor, conferencista, palestrante, filósofo, advogado, exemplar pai de
família, orgulho dos filhos – Andréa, Juíza do Trabalho em Blumenau, minha querida
amiga; Cesar Luiz Pasold Júnior, brilhante advogado trabalhista e outras
especialidades; o pequeno Ralf, que por certo, seguirá as pegadas do seu glorioso pai e
dos irmãos Andréa e Cesar Júnior.

Para nós é uma honra conviver com o homenageado no campo cultural e profissional,
honra que cresce, em proporção, por desfrutarmos da especial amizade, com toda esta
maravilhosa família Pasold.
Calamandrei, em “O Juiz visto por nós, os advogados”, dizia: “O juiz não pode errar,
para que o povo não perca a fé na justiça.” “O padre não pode errar, para que os
crentes não percam a fé.”
E nós, jamais perderemos a fé, nesta figura ímpar, singular e exemplar, do
homenageado, Dr. Cesar Luiz Pasold.
Parabéns pela merecida homenagem. Agradecemos por existires Dr. Pasold,
agradecemos por termos a oportunidade de conviver e aprender com o Dr. Pasold.
Peço a compreensão de todos, por fazer esta saudação tão singular, mas é o melhor
que puder fazer, por conta de estar convalescendo, de grave problema de saúde.
Permitam-me, quebrar o protocolo, para agradecer outra figura importantíssima na
minha vida – atenção permanente, contínua, incessante, ininterrupta, neste momento
difícil; guerreira com dedicação exclusiva e tempo integral, nesta peça que o destino
me reservou; companheira de todas as horas, neste momento difícil, que o destino
determinou e me impôs, de forma implacável;
Não esperava tanta força; não esperava tanto apoio; não esperava tanto
companheirismo; não esperava tanto desprendimento; não esperava tanta paciência
(de Jó); não esperava tanto que abandonasse o seu mundo, para seguir o meu mundo
num momento desesperador, de descontrole emocional, de abalo psicológico, de
enfermidade, enfim, sou e sempre serei grato, eternamente grato, gratíssimo pelo
apoio incondicional, sem ele, não teria forças para suportar e administrar tamanho
infortúnio e tamanho desequilíbrio. Trata-se da minha companheira Isete Gallotti
Carlin, aqui presente.
Incluo na galeria dos meus anjos da guarda, o Dr. Gilberto Lopes Teixeira, incansável
no apoio, com telefonemas, visitas, conselhos, ensinamentos, juntamente com o seu
pai Venâncio, aquém peço permissão para dizer que Gilberto é meu filho afetivo, meu
filho do coração, é um querido a minha vida.
Não posso esquecer da colega Albaneza Alvez Tonet, sempre carinhosa que telefonava
todos os dias para São Paulo e depois para Florianópolis, dando o maior apoio possível,
além de mandar caixa de bons doces de Blumenau, com frequência,
Incluo a Dra. Kelly, do nosso escritório, bem como meus filhos Júnior e Sérgio, bem
como a Senhora Elaine, pessoa humilde de Palhoça, que permaneceu 2 dias em jejum
absoluto, rezando pelo sucesso do Dr. Miguel Srougi, na cirurgia de 02.09.2014.
Surgiram mais de 50 anjos a me apoiar e incentivar.

Com tantos anjos queridos, e com uma mulher, com a força hercúlea e titânica, ao
meu lado, certamente atingirei ou superarei a idade de matusalém.
Anjo, nota 10, com estrelinhas de ouro, foi e é Fernando, incansável no apoio,
conselhos e ensinamentos, sempre com paciência de Jó, que o caracteriza como ser
humano que é.
Cito aqui o poema de Mário Pederneiras, que descreve muito bem o que eu tentei
relatar em meu discurso:

SUAVE CAMINHO
Assim… Ambos, assim, no mesmo passo,
Iremos, percorrendo a mesma estrada;
Tu – no meu braço trêmulo amparada,
Eu – amparado no teu lindo braço.
Ligados neste arrimo, embora escasso,
Venceremos as urzes da jornada...
E tu – te sentirás menos cansada
E eu – menos sentirei o meu cansaço.
E assim, ligados pelos bens supremos,
Que para mim o teu carinho trouxe,
Placidamente pela Vida iremos.
Calcando mágoas, afastando espinhos,
Como se a escarpa desta Vida fosse
O mais suave de todos os caminhos.
(Mário Pederneiras)

SIDNEY GUIDO CARLIN, Presidente do IASC, Gestão 2014-2017

