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DISCURSO DE POSSE – ADMINISTRAÇÃO 2014/2015 – 17.12.2013

Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria,
Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho Carlos Alberto Reis de Paula, em nome de quem cumprimento todas as demais autoridades presente, 
Ilustríssimo Senhor Roberto Marcos Faleiros Faria, em nome de quem cumprimento todos os familiares e amigos dos empossados;
Minhas senhoras, meus senhores. 
Por designação dos meus ilustres pares, coube-me a honrosa tarefa de saudar a nova Administração desta Corte. Antes, contudo, por um imperativo de justiça, peço licença para dirigir algumas palavras à Administração que ora se encerra. 
Ao terminar seu discurso de posse, em 2011, a Desembargadora Deoclécia, inspirada em Clarice Lispector, afirmou: Eu sou mansa, mas minha função de viver é feroz. Essa frase de impacto bem representa o que foi a Administração da Dra. Deoclécia, que soube conjugar, com arte e sabedoria, a autoridade do cargo, a mansuetude que lhe é peculiar e a sua enorme capacidade de trabalhar e de mobilizar pessoas. 
Contando com a preciosa colaboração do 1º Vice-Presidente Dr. Marcus Moura, do 2º Vice-Presidente Dr. Luiz Otávio Renault, do Corregedor Dr. Bolívar Peixoto e do Vice-Corregedor Dr. Márcio Vidigal, a Dra. Deoclécia conseguiu realizar uma Administração serena e produtiva. E todos fomos beneficiados, porque vivemos neste Tribunal um período de muita harmonia, que nos proporcionou tranquilidade para bem cumprir a nossa missão primeira: solucionar os conflitos entre o capital e o trabalho. 
A Embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas - ONU, no período de 1945 a 1952, Anna Eleanor Roosevelt, certa vez afirmou: “Não basta falar de paz. É preciso acreditar nela. E não basta acreditar nela. É preciso trabalhar por ela”. Vejo sintetizada nessa célebre recomendação a crença que a Dra. Deoclécia conseguiu transmitir e pessoalmente exemplificar no exercício do seu mandato. 
Então, Dra. Deoclécia, quando mais adiante – quem sabe numa tarde primaveril na paisagem acolhedora da sua adorável Areado – Vossa Excelência fizer um balanço da caminhada e num olhar retrospectivo contemplar a galeria das suas realizações, pode ter orgulho desse período e a consciência tranquila pelo dever bem cumprido. Seu exemplo de conduta será para nós fonte permanente de inspiração e continuará repercutindo nos destinos desta Casa. Com certeza Vossa Excelência poderá dizer, repetindo a poetisa Cora Coralina: “Fiz a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores”. 
Senhoras e senhores.
Hoje é um dia de festa nesta Corte de Justiça e também um momento de renovação. Neste plenário repleto de colegas, autoridades diversas, familiares, amigos, servidores, membros do Ministério Público e advogados, os novos administradores tomam posse, na regular transição de comando. As linhas insondáveis do destino e da sorte entrecruzaram-se de modo a reunir na Administração para o próximo biênio, cinco destacados desembargadores, pessoas respeitadas e admiradas por seus colegas, criando assim uma justa expectativa de futuro promissor para a nossa instituição.
Este é também um momento significativo na história do Tribunal. A primeira mulher eleita presidente da Corte passa a direção à outra mulher, eleita para sucedê-la. Esta cerimônia coloca em evidência um fenômeno recente, que está alterando e melhorando a fisionomia do Poder Judiciário brasileiro: a feminilização. 
Para o período 2014-2015 três elegantes mulheres estarão compondo os cinco cargos diretivos deste Tribunal. E, pelo histórico da atuação dessas nobres Desembargadoras, estou convencido de que o Tribunal continuará mantendo sua tradição de excelência e de renovação permanente. 
As mulheres estão aprimorando a técnica e a arte de julgar, combinando a sensibilidade feminina com a grande capacidade de trabalho. Mas, não é só: as mulheres também estão demonstrando uma singular capacidade administrativa, sobressaindo-se pela firme perseverança e o paciente esforço para atingir seus objetivos. Ao constatar essa realidade dos tempos recentes, sentenciou certa vez a notável Margaret Thatcher: “Se você quer que digam algo, peça a um homem. Se você quer que façam algo, peça a uma mulher”.
A Desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria ocupará a presidência da Corte no próximo biênio, como coroamento da sua vitoriosa carreira, na sequência normal da antiguidade dos Desembargadores. Além do seu estilo direto e franco – como seu próprio sobrenome indica –, demonstra vigoroso comprometimento com a profissão e sempre empenhou todos os esforços para honrar e dignificar a toga de magistrada. Concentra energia e atenção em tudo que faz. Não se contenta com improvisações, tanto nas grandes, quanto nas pequenas coisas. É natural de Barbacena, a conhecida cidade das rosas, e ingressou na magistratura em 1994, depois de passagem exitosa no Ministério Público do Trabalho. Também atuou como Desembargadora convocada junto ao Tribunal Superior do Trabalho no ano de 2012. Em síntese, as suas inúmeras qualidades e o histórico da sua carreira são as garantias de sucesso do seu mandato. 
O Desembargador José Murilo de Morais vai ocupar a 1ª Vice-Presidência. Nasceu em Campos Gerais e atua como magistrado desde 1980. Foi promovido ao cargo de Desembargador desta Corte no ano de 2001. Ao longo da sua carreira foi Diretor da Escola Judicial, presidiu a 1ª Seção de Dissídios Individuais e, por último, presidia a 5ª Turma. O Dr. José Murilo é conhecido pela sua extraordinária capacidade de tornar simples problemas complexos e sempre decide de forma precisa, indo direto ao ponto, sem rodeios ou artifícios retóricos. Com facilidade consegue separar o essencial do periférico, a realidade da aparência, o conteúdo do continente. Com pouco tempo vislumbra a síntese e encontra a solução adequada.Com certeza, muito vai contribuir para o êxito desta Administração.
A Desembargadora Emília Facchini vai ocupar a 2ª Vice-Presidência. É magistrada desde 1998 e já exerceu com brilhantismo o cargo de Vice-Presidente Judicial no período de 2010/2011. É muito admirada e respeitada nesta Corte, pelo cuidado rigoroso no exercício da sua atividade profissional. Em todos os encargos, comissões e tarefas que assumiu sempre apresentou resultados primorosos, além de atuar com serenidade, profundidade e nobreza na difícil função de julgar. Sua rica experiência de vida, construída no exercício laborioso da advocacia, muito tem contribuído para a elucidação e julgamento das controvérsias mais intrincadas, cuja solução ela sintetiza com elegância. Rejeita qualquer nota de pessimismo ou fraqueza, cultivando sempre a esperança e a coragem. Suas experiências bem-sucedidas asseguram o sucesso do seu mandato.
A Desembargadora Denise Alves Horta vai ocupar o cargo de Corregedora. Ingressou na magistratura no ano de 1986 e foi promovida ao cargo de Desembargadora no ano de 2001. Ao longo da sua trajetória consolidou a marca de julgadora criteriosa, empenhada na busca da verdade e na fundamentação primorosa das decisões. Além da segurança jurídica, é afável no trato, serena nos diálogos e constantemente está disposta a colaborar para o engrandecimento da instituição. Vive em permanente busca de novos conhecimentos para compreender os mistérios da vida e os rumos do Direito do Trabalho, já tendo realizado cursos de extensão, de especialização e mestrado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Como se vê, a Dra. Denise está perfeitamente habilitada para ocupar o cargo de Corregedora e cumprir com êxito o seu mandato.
Já o Desembargador Luiz Ronan Neves Khouri vai ocupar o cargo de Vice-Corregedor desta Corte. Ingressou na magistratura no ano de 1987 e foi promovido para o cargo de Desembargador no ano de 2002. Na sua laboriosa carreira já presidiu a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 3ª Região e atuou como Desembargador convocado no Tribunal Superior do Trabalho por quase três anos. Estudioso da ciência jurídica, concluiu curso de especialização e posteriormente mestrado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Seu vasto conhecimento e formação jurídica são atestados também por sua destacada atuação como professor de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito Milton Campos, e ainda como palestrante e autor de livros e de inúmeros artigos jurídicos. Tenho com o Dr. Luiz Ronan uma relação de proximidade, pela nossa atuação conjunta de longos anos na 2ª Turma, onde aprendi a admirá-lo pela sua figura humana, seu vigor intelectual e o comprometimento com a instituição. Nenhuma dúvida tenho quanto ao sucesso do seu mandato. 
Senhoras e senhores, 
Além de nos presentear com suas qualidades individuais, os novos administradores asseguram que vão trabalhar em constante interação, compartilhando informações, debatendo coletivamente os problemas e conjugando esforços para bem conduzir o Tribunal. Percebo no olhar expressivo de todos eles uma promessa entusiástica de bem servir à causa da justiça e uma energia intensa para enfrentar destemidamente todos os desafios. 
Esta Casa de Justiça tem uma história consolidada da sua vocação, seriedade e comprometimento, construída pelo empenho daqueles que nos antecederam, aos quais rendemos nossas homenagens. Cabe-nos prosseguir nessa mesma trilha. Nesta época em que o egoísmo e a indiferença permeiam o convívio social e profissional, cabe à Justiça do Trabalho apresentar-se como refúgio seguro para socorrer os lesados, recompor os danos dos espoliados e reacender a esperança dos que foram perseguidos. E o julgador, agindo acima das paixões das partes, na busca de entronizar o que é justo, com equilíbrio e prudência, confere direito ao prejudicado ou indefere a pretensão equivocada. Desse modo, atua avaliando os argumentos das partes e as provas dos autos para alcançar a claridade da justiça no sagrado ato de  proferir julgamento. 
Senhoras e senhores, encaminho-me para o final.
Por tudo que pudemos registrar, os novos dirigentes estão perfeitamente habilitados para administrar esta Casa. As qualidades humanas e o fervor idealístico que vejo em cada um conferem a certeza de que nunca lhes faltará o respaldo das bênçãos celestiais, protegendo a nossa Instituição. Como assegura Francisco Cândido Xavier, aquele que pratica o bem coloca em movimento as forças da alma e a própria evolução. A prática do bem, portanto, não constitui apenas uma indicação ética, mas tem ainda um profundo significado filosófico.
Neste momento solene as mais sublimes emoções brotam de nossos corações e transitam efusivamente neste ambiente, amplificadas pelas luzes do infinito, transformando este plenário num clarão de esperanças, de energias renovadoras e de confiança no porvir. Nossa palavra principal, portanto, exprime o genuíno desejo de que todos os novos administradores sejam muito bem-sucedidos na missão que lhes foi confiada.
E nós, seus colegas, além da veemente torcida, estamos à disposição para colaborar e caminhar juntos para o engrandecimento da Instituição. Lembro-me neste passo a poesia de Thiago de Mello:
"Não, não tenho caminho novo, o que tenho de 
novo é o jeito de caminhar.
Aprendi, (o caminho me ensinou), 
a caminhar cantando,
como convém a mim e aos que vão comigo,
pois já não vou sozinho". 

Meus caríssimos colegas e amigos Desembargadores Maria Laura, José Murilo, Emília Facchini, Denise Horta e Luiz Ronan:
Recebam nosso abraço fraterno de boas-vindas e os votos confiantes de pleno êxito. Rogamos, finalmente, ao Divino Criador que mantenha sempre acesa essa chama de esperança!
Muito obrigado.
Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira

