DISCURSO PARA NOVOS ADVOGADOS E
NOVOS MEMBROS EFETIVOS DO IASC1
Cesar Pasold2
Saudações à Mesa Diretiva e à Platéia.
Senhoras e senhores,
Graças à sensibilidade do Sr. Presidente e do Sr.
Vice Presidente da OAB/SC, podemos estar vivendo,
hoje e aqui, esta solenidade importante do ponto vista
pessoal e familiar para os novos Advogados e
Estagiários inscritos na OAB/SC e para os novos
Membros Efetivos do IASC- Instituto dos Advogados
de Santa Catarina, e também muito importante do
ponto de vista institucional.
Esta Sessão tem como entidades patronas duas
instituições significativas para a história da Advocacia
em Santa Catarina: a Ordem dos Advogados do Brasil
– Seccional de Santa Catarina- OAB/SC ( que no
próximo ano, 2013, completará 80 anos) e o Instituto
dos Advogados de Santa Catarina- IASC ( que no ano
passado, 2011, completou 80 anos).
Ambos, OAB/SC e IASC são historicamente
exemplares na defesa intransigente da Democracia, na
busca incessante da Justiça e na atuação permanente
em favor da efetiva predominância do Interesse
Coletivo sobre o interesse particular.
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Discurso proferido na Sessão de Entrega de Carteiras aos novos Advogados e de
Diploma aos novos Membros Efetivos da OAB/SC, no Auditório Túlio Gondin, na sede
da OAB/SC, em 11 de julho de 2012.
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A OAB/SC, na sua condição de legítima
corporação de ofício, exerce múltiplas atividades de
apoio aos Advogados e ao exercício da Advocacia, em
quantidade e qualidade significativas.
O IASC , na sua condição de instituição
absolutamente comprometida com o cultivo e a
evolução da Cultura Jurídica, tem a sua dinâmica
ditada por esta missão que lhe é fundamental.
Não me alongarei, Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores.
Farei algumas breves reflexões sobre o Advogado
e o exercício da Advocacia diante dos desafios do
Século XXI.
Este século, cuja segunda década estamos
iniciando, caracteriza-se pela inovação tecnológica em
velocidade espantosa; pela globalização exacerbada;
pelas ameaças à qualidade do meio ambiente; pela
transnacionalidade enfraquecendo paulatinamente os
Estados; por uma forte crise ética na vida política; por
um crescimento significativo da consciência jurídica
que aumenta em ritmo veloz o número das demandas
judiciais; e , por fim, pela necessidade de repensarmos
o Direito em si e em seus procedimentos e processos.
É neste impressionante e estimulante cenário que
os novos Advogados que hoje aqui recebem a
habilitação ao exercício profissional, viverão e deverão
atender seus clientes.
O primeiro cuidado que nós os Advogados
devemos ter, é não deixar de lado os compromissos
éticos no exercício da profissão, compromissos estes
que vão desde a questão de honorários justos e
apropriados a cada caso concreto, até a atuação
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operosa, firme, corajosa, independente, competente,
em favor de nossos Clientes.
Com relação aos nossos Clientes, tenhamos com
eles compreensão, paciência, bondade infatigável e
tolerância construtiva3, sempre... do primeiro ao último
atendimento, nas audiências e sessões de julgamento.
Com relação aos nossos Colegas Advogados
adversários ( na dinâmica da Advocacia não há espaço
legítimo para inimizades) cultivemos e pratiquemos
alguns
valores
fundamentais:
coragem
sem
agressividade, independência sem soberba, e atitude
positiva quanto à possibilidade de acordos.
Estou prestes a encerrar, senhor Presidente.
Cumprimento os novos Advogados e seus
familiares, os novos Estagiários e seus familiares, e os
novos Membros Efetivos do IASC – estes últimos,
recebendo-os em nossa instituição com espírito de
fraternidade e com a certeza de que colaborarão
conosco na concretização dos objetivos do IASC.
E, digo por fim : caso me seja dada o oportunidade
de uma nova vida depois desta, e me for feita a
pergunta :
“-Nesta nova vida, Cesar, queres exercer que
profissão?”
Responderei, sem vacilar:
“- quero ser Advogado...esta é a minha vocação :
tomar partido e defender Direitos! “
Muito obrigado pela atenção.
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Na listagem destas virtudes me inspiro em estímulos do Magistrado aposentado e
Professor ALMINO ZIMMERMANN.
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