Discurso em homenagem ao cinqüentenário da
Justiça do Trabalho em Criciúma.
Exmo. Sr.
Dr. Gilmar Cavalieri
DD. Juíz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
da 12ª Região

Saudando Vossa Excelência, saúdo os magistrados,
magistradas, servidores dessa casa, advogados,
advogadas e demais autoridades aqui presentes.
Senhoras e Senhores,
Em 1960 plantou-se a semente que, cultivada, nos
possibilitou colher os frutos ao longo dos últimos 50
anos. Esses frutos de hoje, que ora colhemos, nos dão
as sementes do amanhã, e necessário se faz cultivá-las,
pois o futuro já bate a nossa porta a cada segundo que
passa.
A Subseção de Criciúma da Ordem dos Advogados do
Brasil tem acompanhado o árduo caminho percorrido
pela justiça do Trabalho que, em momento nada
longínquo, chegou até ser alvo de estudos e projetos
para sua extinção, embora sua existência esteja
indubitavelmente ligada à própria pacificação social.
Inegável é, contudo, que nos últimos anos, houve
sensível melhora na Justiça do Trabalho. Como se sabe,
a porta mais larga para o acesso do cidadão comum à
Justiça é a porta da Justiça do Trabalho.

Todavia, além dos profissionais do direito depararem-se,
a cada dia, com novos desafios, não mais se admitem
burocracias, ritos processuais complexos e linguagem
jurídicas que impeçam ou afastem o cidadão do acesso
à justiça.
Justiça, diga-se, que deve ser entendida como aquela
realizada de modo transparente, célere e efetivo.
Também é inegável que a região carbonífera muito
evoluiu nos últimos 50 anos. E a justiça do trabalho em
Criciúma também é responsável, juntamente com os
empreendedores e trabalhadores de nossa região por
essa evolução.
Deixo aqui registrado o desejo da advocacia catarinense
e da Ordem dos Advogados do Brasil de que a Justiça
do Trabalho em Criciúma continue a trilhar no caminho
da harmonia e do equilíbrio social, realizando a sua
missão de Paz, na perspectiva de empregadores e
empregados integrados e dispostos a se guiar pela
chama da Justiça.
Por isso, rendo as homenagens aos magistrados e
servidores dessa casa.
Peço licença aos demais presentes para dirigir-me aos
advogados trabalhistas.
Senhoras e senhores,

O advogado trabalhista é um profissional abnegado,
seja ele patrono do empregado ou do empregador,
exerce a advocacia como um sacerdócio, porque sabe
que do exercício de sua atividade terá, ao final, a
solução do conflito e a conquista da harmonia nas
relações.
A advocacia trabalhista é conhecedora das palavras do
poeta que diz, que a vida de um homem é seu trabalho,
e sem o seu trabalho o homem não tem honra, não tem
sonho, não tem vida.
Advogada e advogado trabalhista, o primeiro juiz da
causa, você que é indispensável a administração da
justiça, no cinqüentenário da Justiça do Trabalho em
Criciúma, receba as homenagens da Ordem dos
Advogados do Brasil, pois você também faz parte dessa
história.
Dra. Magda, Juíza Diretora do foro trabalhista, em nome
da Subseção de Criciúma da Ordem dos Advogados do
Brasil, bem como dos advogados catarinenses, registro
as congratulações e felicitações pelo cinqüentenário da
Justiça do Trabalho em nossa querida Criciúma.
Parabéns e muito obrigado!

