Discurso em Homenagem ao dia do advogado. Criciúma
11/08/2010.
Senhoras Advogadas, Senhores Advogados,
Senhoras e senhores:
Essa é uma noite de festa, noite de comemoração.
Por oportuno, registramos, inicialmente, os agradecimentos da OAB
– Subseção de Criciúma, aos integrantes da comissão de eventos que
são os grandes responsáveis por esse momento de confraternização.
Foram incansáveis. A eles nosso reconhecimento.

A Ordem dos Advogados do Brasil, no último 11 de agosto, dia do
advogado, fez circular nota em homenagem, que dizia:
É o advogado quem da vida aos processos judiciais, sendo o pólo de
difusão de idéias, de formação de jurisprudência, fonte primária da
segurança jurídica. Não é o advogado um mero instrumento de
composição da lide, e sim um praticante de atividade essencial a
realização da justiça.

Com estas tão nobres funções, podemos afirmar que o advogado
exerce um papel social de maior relevância, ligado que está ao
conceito de cidadania, de aperfeiçoamento moral e ético do homem,
de garantia dos direitos individuais e sociais, de preservação dos
valores mais altos da pessoa.
Poderíamos discorrer horas sobre o papel da advocacia nos mais
variados campos dos conflitos e interesses humanos e negociais.
Poderíamos lembrar que a advocacia é a profissão que exige
conhecimentos sistêmicos, um domínio em áreas múltiplas do saber.

Bem como lembrar que o advogado deve balizar sua profissão em
um conjunto indissolúvel de valores que formam a grandeza do
caráter.
Mas, onde quer que esteja, o advogado tem o compromisso
inalienável de defender a cidadania.
E mais, o advogado tem uma pauta de compromissos com o pais e
com a sociedade, que extrapola o próprio exercício da advocacia.
É nisso que acreditamos. Essa é a crença e o sonho que cultivamos
sobre o papel da advocacia.
E sendo assim, e por que essa é noite de festa, convido a todos para
que façamos um brinde aos advogados e advogadas...
Essa festa é sua, essa festa é nossa. Divirtam-se!
Parabéns e muito obrigado!

