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DISCURSO DE SAUDAÇÃO AOS NOVOS MEMBROS SESSÃO SOLENE DE POSSE NO INSTITUTO DOS
ADVOGADOS DE SANTA CATARINA – IASC, EM
SESSÃO REALIZADA NA SALA DOS CONSELHOS DA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL
DE SANTA CATARINA, FLORIANÓPOLIS, AOS 04 DIAS
DE DEZEMBRO DE 2014, ÀS 19 HORAS E 30 MINUTOS.

Cumprimentando o Presidente do IASC, cumprimento
as demais autoridades já nominadas e a todos os presentes, advogados,
magistrados, promotores, professores, familiares, amigos, convidados,
servidores desta respeitável Instituição, senhoras e senhores.
Coube-me a grata incumbência de saudar os novos
membros do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, IASC.
Agradeço, Senhor Presidente, pela oportunidade em me conceder a
palavra, o que faço com muita honra. Assim, saúdo com júbilo os
neófitos que, neste dia tão especial, aqui se apresentam após prévia
indicação.
Vale lembrar que nosso Instituto foi fundado em 1º de
agosto de 1931. Trata-se de uma associação sem fins lucrativos,
composta por advogados, doutores, mestres e bacharéis em Direito
que tem como finalidade: o estudo do direito, a difusão dos
conhecimentos jurídicos, e o culto à justiça; a colaboração com os
poderes públicos no aperfeiçoamento da ordem jurídica; a defesa do
estado democrático de direito, dos direitos humanos e da dignidade e
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prestígio da categoria e dos juristas em geral; a assistência jurídica,
inclusive à coletividade, contra atos ou omissões do poder público; a
promoção da defesa do meio ambiente, da ecologia em geral, do
consumidor, do patrimônio histórico, artístico, estético, turístico,
paisagístico cultural; e o aperfeiçoamento do exercício profissional
das carreiras jurídicas.
O IASC tem o privilégio de receber, hoje, novos
membros para enriquecer ainda mais o quadro de seus associados. Ao
lado da Academia Catarinense de Letras Jurídicas (ACALEJ) e da
própria OAB, Seccional Santa Catarina, o IASC constitui uma das três
grandes instituições jurídicas culturais de nosso Estado.
Entre os ilustres membros efetivos deste Instituto
elenco, sem prejuízo algum aos demais membros, a figura maestral do
Dr Sidney Guido Carlin emérito Presidente, nosso Presidente em
exercício Dr Ricardo José da Rosa, nosso orador mor e também
Presidente da ACALEJ, Dr Cesar Luiz Pasold, hoje a ser
homenageado e condecorado com a Comenda Conselheiro Mafra, o
ritualístico e emérito professor Dr José Isaac Pilati, Dra Elizete
Lanzoni Alves nossa Diretora Social e de Divulgação e Presidente da
Comissão de Direito Ambiental, Dra Grace Regina Costa nossa 1ª
secretária e Presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões
do IASC, Dr Paulo Carvalho nosso tesoureiro, Dr Waltoir Menegotto
Presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Dr Fábio Pugliesi
Presidente da Comissão de Direito Tributário do IASC, Dr Luciano
Duarte Peres Presidente da Comissão do Direito Bancário do IASC,
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Dr Alexandre Lopes da Rosa Presidente da Comissão de Direito
Empresarial do IASC, os Professores Dr Ubaldo Balthazar, Dra
Thania Maria Santhias, Dra Susana dos Reis Machado Pretto, Dr
Osvaldo Agripino, Dr Marcio Vicari, Dr Claudio Gastao da Rosa
Filho, Dr Diogo Pitsica, Dr Airton Cesar Menezes, Dr Cesar Pasold Jr,
Dr Joao Zanotto, Dr Ruy Samoel Espíndola, neste ato representando o
ilustre Presidente da Ordem dos Advogados de Santa Catarina, Dr
Tullo Cavallazzi Filho, aos ex-presidentes, Dr Adriano Zanotto e Dr
Jefferson Kravchychyn enfim, ícones da advocacia catarinense que
emprestam seus nomes ao IASC e dispõem do seu precioso tempo e
conhecimento em prol de um Instituto mais atuante, mais forte e mais
ativo.
Nas palavras do Dr Ricardo Rosa, vimos “sacudir os
acomodados e despertar os adormecidos”, ou ainda parafraseando o
Professor Pasold o IASC é o “braço cultural da advocacia
Catarinense”. Neste sentido, diz o poeta Rui Ribeiro Couto, “todas as
viagens são lindas, mesmo as que fizeres nas ruas do teu bairro. O
encanto dependerá do estado da tua alma”.
Assim, meus queridos membros efetivos do IASC, que
hoje tomam posse, convido-os a uma viagem sem fim, ao encanto do
direito e do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, lembrando
que o sucesso de nossa viagem e perpetuação dependerão do estado de
nossa alma. Façamos, portanto, valer a pena. Fernando Pessoa nos
ensinou que “tudo vale a pena quando a alma não é pequena”.
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Nesta noite, em festa, recebemos com bom grado e
imensa satisfação os notáveis membros que passam a integrar nosso
quadro institucional e que agora adentram este sodalício, para torná-lo
culturalmente ainda mais rico e atuante. Lembrando-lhes do
compromisso firmado com o Instituto e com toda a sociedade.
Sejamos pontes a unir caminhos.
Desse modo, sejamos parte integrante e efetiva de um
Instituto octogenário cuja idade e serviços prestados em prol da
cultura jurídica lhe conferem moral, força, respeito e credibilidade.
Sejam bem vindos, caros confrades, a partir de agora este Instituto é
seu, cuide-o e cative-o!
Muito Obrigado,
Gilberto Lopes Teixeira, MSC.
Secretário Geral do IASC
Presidente da Comissão de Direito do Trabalho do
IASC
04/12/2014
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