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A Sr.ª Ministra Delaíde Miranda Arantes – Sr. Presidente, quero fazer um cumprimento 

especial aos Advogados e às Advogadas Trabalhistas, tanto os presentes quanto os demais por 

todo o Brasil. Na próxima segunda-feira, é o Dia Nacional do Advogado Trabalhista. Na 

página da Abrat há uma homenagem aos Advogados Trabalhistas, da qual vou pedir vênia 

para ler um pequeno trecho “Ser ADVOGADO TRABALHISTA é estar no centro das 

discussões que envolvem o direito de viver com dignidade, o direito à vida, o direito a saúde, 

o direito a bom ambiente, o direito ao lazer, o direito ao respeito, o direito de estar integrado 

na vida econômica, na vida social e na vida cultural do País. O direito de ser verdadeiramente 

PESSOA, gente, ser humano. Enfim, o DIREITO AO TRABALHO”. Com essas breves 

palavras, faço a minha homenagem aos Advogados e às Advogadas Trabalhistas de todo o 

Brasil e o faço cumprimentando a todos que estão presentes, à Abrat e a todas as associações 

estaduais e regionais de todo o Brasil. 

O Sr. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga (Presidente) – Quero dizer que V. Ex.ª, Ministra 

Delaíde, fala por todos nós. Vamos registrar, naturalmente, as homenagens que se faz pelo dia 

20 de junho, o Dia do Advogado Trabalhista. Tenho a honra de ter dois filhos Advogados 

Trabalhistas. De fato, é uma especialidade que, cada vez mais, exige uma dedicação 

permanente daqueles que a exercem. Então, os cumprimentos desta 8.ª Turma pelo dia. 

O Sr. Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte – Sr. Presidente, também me associo aos 

cumprimentos, não apenas aos associados da Abrat, mas a todos os demais Advogados 

Trabalhistas ainda que não associados à Abrat. Tenho uma esposa e dois filhos que são 

Advogados Trabalhistas. Então, cumprimento a todos.  

A Sr.ª Ministra Delaíde Miranda Arantes – Complemento, só tive duas filhas: a Patrícia 

Miranda Centeno Amaral e a Lorena Miranda Centeno Gasel. Eu idealizava para a Patrícia ser 

médica e para a Lorena trabalhar na área de informática, e as duas fizeram opção para serem 

Advogadas Trabalhistas. Estamos aqui os três tendo essa honra. 

A Sr.ª Evany de Oliveira Selva (Subprocuradora-Geral do Trabalho) – Sr. Presidente, o 

Ministério Público associa-se ao registro. Também tenho a honra de ser filha de um 

Advogado Trabalhista, já falecido há muitos anos. 

O Sr. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga (Presidente) – Sim. Pois é. O Dr. Selva foi um ícone 

da Advocacia Trabalhista no Brasil. Um dos grandes Advogados Trabalhistas. Quando o 

Tribunal veio para Brasília, ele veio junto.  
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A Sr.ª Evany de Oliveira Selva (Subprocuradora-Geral do Trabalho) – Sim. Viemos quando o 

Tribunal veio. 

A Sr.ª Ministra Delaíde Miranda Arantes – Do Rio de Janeiro?  

O Sr. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga (Presidente) – Sim, do Rio de Janeiro. Aliás, se eu 

disser, vou revelar a idade, mas assisti sessão do TST ainda no Rio de Janeiro, e ele já veio 

para cá há muito tempo, não é mesmo? 

O Sr. Marcelo Kanitz (Advogado) – Sr. Presidente, se V. Ex.ª me permite. Agradeço 

imensamente as homenagens. Registro, obviamente, a satisfação e a honra de atuar, 

cotidianamente, nessa Casa. Creio que falo por todos os que estão presentes. É diferente estar 

aqui, estar no TRT, cada local tem o seu modo de agir, sua postura, seu comportamento e, 

para nós, é extremamente honroso poder exercer a nossa profissão numa Casa que respeita o 

Advogado, que muito bem recebe o Advogado e que se dá ao trabalho de entender a 

relevância da nossa atuação. Aproveito para registrar a alegria de dividir a bancada, em cada 

momento, de um lado ex adverso ou nas mesmas posições, com colegas tão respeitosos e tão 

qualificados. Agradeço imensamente a homenagem. 

O Sr. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga (Presidente) – Obrigado. Vamos registrar os nossos 

cumprimentos e a nossa satisfação por todos e pelo dia que se aproxima. 

O Sr. Sílvio Carvalho (Advogado) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Dr. Sílvio 

Carvalho. 

O Sr. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga (Presidente) – Pois não. Tem a palavra, Dr. Sílvio. 

O Sr. Sílvio Carvalho (Advogado) – Eu só queria aderir às manifestações que me precederam, 

eu não estava na sala, não podia me manifestar, este humilde Advogado de província, nas 

homenagens que foram feitas anteriormente. 

O Sr. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga (Presidente) – Muito obrigado, Dr. Sílvio. 

A Sr.ª Ministra Delaíde Miranda Arantes – Dr. Sílvio só não falou qual a província. É a 

província das Minas Gerais. 

O Sr. Sílvio Carvalho (Advogado) – É a melhor de todas, não é isso? A síntese do Brasil. Sem 

humildade. 

O Sr. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga (Presidente) – Perfeito. 

O Sr. Sílvio Carvalho (Advogado) – Obrigado, Excelências. 

O Sr. Luís Carlos Moro (Advogado) – Sr. Presidente, peço a palavra. 
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O Sr. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga (Presidente) – Pois não. Tem a palavra, Dr. Moro.  

O Sr. Luís Carlos Moro (Advogado) – Muito obrigado. Eu só gostaria de registrar, além do 

orgulho de participar de uma pequena fração da história da Abrat e agradecimento à 

lembrança de V. Ex.
as

, que estamos diante de três Magistrados, V. Ex.ª, o Ministro Agra e a 

Ministra Delaíde, que são exemplos para toda a Magistratura na forma com que somos 

atendidos. Então, é o registro da gratidão aliado ao reconhecimento da espetacular postura de 

V. Ex.
as

. Muito obrigado, Sr. Presidente.  

O Sr. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga (Presidente) – Muito obrigado, Dr. Moro. 

O Sr. Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte – Obrigado. 

A Sr.ª Ministra Delaíde Miranda Arantes – Obrigada. 

O Sr. Sílvio Carvalho (Advogado) – Nosso Decano, Dr. Moro, sempre brilhante. 


