C O M A PA L AV R A ,
A NOSSA GENTE

C O M A PA L AV R A , A N O S S A G E N T E

“Para que uma pessoa seja engajada no seu trabalho e tenha
o sentimento de pertencimento são necessários alguns valores
essenciais, que conseguimos observar nas medidas adotadas pela
atual gestão do TJSC, destacando-se, em especial, o respeito à
saúde do servidor com medidas efetivas de cuidado e precaução.
Como resultado, percebemos um crescente engajamento, não só
meu como dos colegas, com o serviço público que prestamos no
TJSC, procurando dar respostas rápidas à sociedade e prestar um
serviço de muita qualidade. Os números da comarca impressionam
e refletem um perfeito alinhamento de trabalho entre gestores e
colaboradores.”
Chefe de Secretaria do Foro da comarca de Garopaba,
Daniela Aparecida Knorst

“A gestão do presidente Ricardo Roesler vem demonstrando,
cada vez mais, sua preocupação com a eficiência e com a entrega
de uma prestação jurisdicional célere e de qualidade, mantendo o
TJSC como um dos tribunais mais produtivos do país. É um orgulho
e uma alegria pertencer à Justiça catarinense. Sou muito grata por
tudo.”
Juíza da Vara de Execuções Penais da comarca de Criciúma,
Débora Driwin Rieger Zanini

“Em que pese o cenário desafiador diante da imponderável
situação que se vivencia, é tranquilizador contar com a liderança
firme, segura e serena da atual Administração do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina que, de um lado, se em nenhum
momento olvidou de cuidar, em primeiro lugar, da saúde e bemestar de todo o seu quadro de colaboradores, também não
deslembrou, de outro, da continuidade do papel insubstituível
que a atividade jurisdicional, nossa atividade-fim, representa na
vida do cidadão. O equilíbrio demonstrado tem sido o estímulo
que tem movido todos nós a fazer o nosso melhor.”
Juíza da 4ª Vara Cível da comarca de Chapecó,
Maira Salete Meneghetti.

“O Judiciário catarinense sempre se apresenta na
vanguarda das instituições quando o assunto é administração
pública; a gestão 2020/2022 apresenta uma postura de
aproximação com o servidor, demonstrando reconhecimento
ao quadro funcional qualificado que possui. Nesse início de ano
tivemos duas demonstrações dessa aproximação, uma pela visita
às comarcas do interior do Estado, e a outra pela forma como
prontamente reagiu à pandemia, preservando a saúde de todos
os colaboradores ao autorizar o home office, cortando gastos não
essenciais e garantindo os vencimentos dos servidores.”
Chefe de Secretaria de Dionísio Cerqueira,
Rafael Manfrin.

“Apesar da gravidade do momento em que vivemos,
provavelmente o mais drástico de nossas vidas, sinto profundo
orgulho em integrar o Poder Judiciário de Santa Catarina que, sob
a liderança serena, solidária e responsável do desembargador
Ricardo Roesler, segue cumprindo sua missão de prestar a
jurisdição com eficiência, garantindo os direitos da sociedade
catarinense.”
Juíza titular da Vara Criminal da comarca de Camboriú,
Naiara Brancher.

“Nos 17 anos já laborados para este Egrégio Tribunal,
desde a época do estágio, Assessoria de Desembargador, até
ser aprovado para o Concurso de TJA, senti-me sempre como
fazendo parte da Família do TJSC, à qual tenho a honra de
pertencer e a possibilidade de, com o meu trabalho, ajudar no seu
progresso, modernização e aperfeiçoamento, a fim de alcançar
a excelência no rápido e preciso atendimento ao jurisdicionado,
independentemente de ele ser prestado presencialmente, como
de costume, ou em modo home office, forma criativa e segura
autorizada pela Presidência do TJSC, neste período atípico,
para o conforto e a melhor produtividade dos seus servidores,
que podem, além de trabalhar, cuidar dos seus familiares nestes
momentos de crise.”
Servidor da 2ª Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais
da comarca de Blumenau,
Roberto Hansen.

“O presidente do Poder Judiciário de Santa Catarina,
desembargador Ricardo Roesler, tem conduzido sua gestão com
empatia e diálogo, estabelecendo uma relação de proximidade
com os servidores, gerando confiança e respeito. Tem se
mostrado um gestor com rápida resposta às situações adversas,
com o estabelecimento do trabalho home office, garantindo a
continuidade da prestação jurisdicional e simultaneamente
salvaguardando a saúde e a segurança de todo o corpo
institucional e de seus familiares.”
Chefe de Cartório da 5ª Vara Cível da comarca de Joinville,
Juliana Machado de Oliveira.

“A administração do des. Ricardo Roesler, em poucos
meses, já disse a que veio, com melhorias e ferramentas que
facilitam a vida de todos. Uma conduta prática e direta, voltada
para a atividade-fim do Judiciário: atender aos anseios/pedidos
das pessoas. Infelizmente, muito mais poderia ter sido feito. Mas
a “pandemia” global inviabilizou ou retardou outras conquistas.
Porém, ao mesmo tempo revelou a todos a competência ímpar
do nosso presidente. Nas grandes dificuldades e crises é que
surgem os grandes líderes. E não foi diferente no Judiciário
catarinense. Quem conhece [ou já conhecia] o presidente não
se surpreendeu, pois sabia da sua competência, liderança e
capacidade de administrar. Quem não o conhecia, agora sabe
disso.”
Juiz da Vara da Infância e Juventude da comarca de
Joinville, Márcio Renê Rocha.

“Quando

se

trabalha

com

dedicação,

disciplina

e

engajamento, não há obstáculo que não seja superado.”
Servidora da comarca de Lages,
Yonara Zeschau Schimitz Silva.

“Nos orgulhamos do Poder Judiciário de Santa Catarina por
ter dado condições desde o primeiro instante para que juízes e
servidores pudessem manter o distanciamento social e manter
a prestação jurisdicional ao cidadão com a mesma qualidade e
com produtividade crescente. Teremos muitos desafios, pois o
pior ainda está por vir. Coragem e determinação não faltam à
família forense.”
Juiz do Juizado Especial Cível da comarca de Lages,
Silvio Orsatto.

“A gestão do Des. Roesler iniciou com sucesso, como
não poderia deixar de ser. Com seu olhar inovador, idealizou
projetos como o Laboratório de Inovação e implantou em
definitivo o Sistema Eproc, que trouxe inúmeras melhorias para
o desenvolvimento de nossa atividade, razão pela qual migramos
todo o acervo assim que foi possível. Não bastasse, tem
enfrentado brilhantemente o desafio de estar à frente do Poder
Judiciário em uma das piores crises mundiais, preocupandose com a saúde e segurança de seus colaboradores. Isso nos dá
segurança para continuarmos trabalhando, além de ser motivo
de grande orgulho fazer parte do Judiciário Catarinense, o mais
produtivo do País.”
Juiz da Vara Única da comarca de Taió,
Jean Éverton da Costa.

“Vejo com muito bons olhos a instituição, por meio da sua
administração, falar claramente sobre seus desafios, avanços e
limites. Percebo a informação circulando em todos os níveis e
canais de comunicação sendo abertos, promovendo a integração.
Diante de problemas tão complexos advindos da crise, estamos
todos sendo chamados a exercer uma nova forma de gestão e
atuação, mais colaborativa, com corresponsabilidade e até
criatividade.”
Secretária do Cejusc da comarca de Criciúma, servidora
Fernanda Bolzani Mascarello.

