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Quando entrei na Universidade, há 30 anos, o Estado do Rio de 
Janeiro contava com menos de 50 mil advogados e advogadas. Hoje 
esse número triplicou.  
 
Isso sem contar aqueles que se formaram e não exercem a profissão 
– até pela falta de oportunidade.   
 
O aumento do número de profissionais mudou o perfil da carreira, 
tornou-a menos elitista e mais representativa. Mas deixou de ser um 
passaporte seguro para a ascensão social, como no passado.  
  
As demandas desse contingente aumentaram muito desde então. 
Assim como a responsabilidade da Ordem na defesa de seus inscritos. 
E essa defesa firme e constante será a base de sustentação do nosso 
período à frente da seção do Estado do Rio de Janeiro da Ordem dos 
Advogados do Brasil.  
 
Foram três os pilares que defendemos na campanha – e que irão 
balizar nossa gestão.  
  
O primeiro é a defesa das nossas prerrogativas profissionais. Presidi 
essa comissão. Percorri o Estado inteiro, diversas vezes, 
acompanhando de perto as agruras pelas quais passam muitos de 
nossos colegas, que têm seu exercício profissional cerceado.  
 
O advogado representa os direitos do cidadão. O seu exercício 
profissional é inviolável e indispensável à própria existência da 
Justiça. Assim estabelece a Constituição. 
 
A defesa das prerrogativas significa o reconhecimento e a valorização 
de nossa atividade e, por extensão, o aprimoramento da defesa da 
cidadania.  
  
Não é aceitável que ainda haja quem cerceie nossa atividade ou a 
criminalize – confundindo, nem sempre de boa-fé, a atuação do 
advogado com a de seu cliente.  
 
A atenção a essa questão será permanente, ampliaremos a 
assistência aos colegas, dando prosseguimento à formação de novos 
delegados.   
  
É preciso deixar claro que nenhuma ofensa ou violação das 
prerrogativas ficará sem resposta.  
    
Avalio que avançamos muito, mas é fundamental que avancemos 
ainda mais. É uma batalha que se trava nos Estados, em cada 
comarca, e em Brasília.  
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Será lá que iremos defender a Lei que criminaliza a violação das 
prerrogativas, que aguarda votação na Câmara dos Deputados.  
 
O segundo pilar é a busca do aperfeiçoamento profissional. A base 
disso será a reestruturação da Escola Superior de Advocacia, a ESA. 
Queremos elevá-la ao melhor nível possível. 
  
O primeiro passo será seu funcionamento no atual prédio da Caarj, 
para facilitar o acesso virtual e presencial a todos os colegas do nosso 
Estado.  
 
E já estamos trabalhando nisso. Teremos um grande espaço dividido 
em salas de aulas e estúdios.   
  
E ambicionamos oferecer, em um aplicativo e no novo site, uma 
grade de ensino à distância. Serão cursos de excelência, sem custos 
exorbitantes, que poderão ser assistidos de qualquer lugar. 
     
Em um esforço conjugado para melhorar a capacitação profissional, 
pretendemos implantar um portal de oportunidades que ajude o 
acesso ao mercado de trabalho. Dessa forma, facilitaremos a 
interlocução com os escritórios em sua tarefa de recrutamento.   
  
O terceiro ponto é o aprimoramento do projeto de universalização de 
serviços, iniciado por Felipe Santa Cruz, que levou uma estrutura 
moderna às subseções.  
 
Queremos aperfeiçoar os inúmeros serviços de assistência para os 
colegas, melhorar a comunicação desses benefícios e implantar um 
sistema que reduzirá a anuidade.   
  
O advogado precisa ter clareza das vantagens e das possibilidades 
que a OAB pode lhe proporcionar. E saber que o dinheiro da sua 
anuidade está sendo bem utilizado. Estejam certos que a austeridade 
será um norte nessa administração.  
 
Outra preocupação importante será a questão da igualdade de 
gênero, tendo a compreensão de que as linhas dessa luta não são 
definidas por homens.   
  
Tradicionalmente, a advocacia era uma carreira eminentemente 
masculina. Não é mais. Ainda bem.   
  
A vice de nossa chapa é uma advogada, Ana Tereza Basílio. Um dos 
trabalhos mais importantes feitos na administração passada, o de 
inclusão digital, ficou a cargo da professora Ana Amélia Menna 
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Barreto. Junto à sua equipe ela formou mais de 60 mil advogados nos 
últimos anos. 
  
Sem falar na força obtida pela atuação destacada da nossa OAB 
Mulher, que culminou na criação de uma diretoria, cujo trabalho é 
conduzido pela advogada Marisa Gaudio.   
  
Mas ainda temos muito a avançar. Nessa questão e em outras.   
 
E para atuar de modo mais eficiente, para melhor servir, às 
advogadas e aos advogados, iremos fazer um censo da categoria. 
Para ouvi-la, conhecer melhor sua realidade, saber suas aspirações e 
necessidades. 
  
Tudo isso seguindo o propósito de uma gestão ampla, plural e 
inclusiva. A própria formação da diretoria é exemplo disso. Unimos 
forças procurando conciliar grupos distintos, com pensamentos e 
pautas diferentes, formando uma chapa que fosse a mais 
representativa possível dos advogados e das advogadas do Estado do 
Rio.  
  
Agradeço aos diretores dessa chapa.  
 
Além da Ana Tereza, agradeço ao secretário-geral, Álvaro Quintão, 
que também cuidará das questões ligadas aos direitos humanos; ao 
tesoureiro Marcello Oliveira, que ficará responsável pela defesa das 
Prerrogativas; e ao secretário-adjunto, Fábio Nogueira, que continua 
à frente das Comissões e assumiu o Departamento de Apoio às 
Subseções da OAB-RJ.  
 
Agradeço também ao Ricardo Menezes, presidente da Caarj; aos 
conselheiros seccionais, aos presidentes das subseções, aos membros 
das comissões e à nossa liderança maior, o presidente nacional da 
OAB, Felipe Santa Cruz.  
 
Juntos alcançaremos nossos objetivos de construir uma OAB mais 
forte e mais atuante.   
  
Preciso agradecer também à pessoa que me formou como advogado 
e despertou minha paixão pela OAB: Sérgio Eduardo Fischer, exemplo 
de profissional, ético e competente.  
 
   _____________ 
   
Nesta gestão, a OAB atuará em duas frentes: 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Internamente, agiremos na defesa do advogado e na melhoria de 
suas condições de trabalho. E quando digo condições de trabalho me 
refiro também à luta pela melhoria da prestação jurisdicional e ao 
princípio constitucional da duração razoável do processo.  
 
É de interesse de todos combater a morosidade da Justiça.   
  
Externamente, seremos fiéis à nossa história em momentos difíceis 
do País. Lutaremos pela defesa dos direitos humanos e da 
democracia. A Ordem será muito firme no que é caro ao processo 
civilizatório.  
 
Não aceitaremos retrocessos em relação a direitos e garantias 
fundamentais.  
 
Os ideais de liberdade e justiça para a sociedade como um todo serão 
defendidos, pois somos a principal voz da sociedade civil.   
  
A Ordem dos Advogados é uma instituição garantista e assim 
permanecerá.  
 
Vivemos um momento histórico em que a política se judicializou e a 
Justiça se politizou. Isso traz uma insegurança política e jurídica para 
a sociedade e apresenta um risco ao funcionamento das Instituições. 
  
  
É preciso que os poderes sejam independentes e seus integrantes, 
principalmente suas lideranças, tenham claro que as funções são 
distintas e devem permanecer assim para o bem da coletividade e da 
Democracia.  
  
Eu procuro seguir esse exemplo. Vivo da advocacia, pela advocacia e 
para a advocacia. E continuarei assim. Nunca militei ou participei de 
nenhum partido político. Não tenho ambição partidária. O único 
partido político da OAB é o Estado de Direito e a sua ideologia são os 
valores constitucionais.  
  
Minha contribuição à vida pública eu tenho dado trabalhando na 
Ordem desde 2007, quando fui o primeiro presidente da subseção da 
Barra da Tijuca, por dois mandatos. E agora, tenho a honra de 
representar os mais de 140 mil advogados do Estado do Rio.   
 
Deixo claro que não vejo demérito algum na vida partidária. Ao 
contrário. Considero que partidos políticos são essenciais à 
Democracia e, de alguma forma, com seus problemas ou falhas, 
representam o eleitor brasileiro.  
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E que também, a despeito dessas falhas, não podemos criminalizar a 
política e a atividade pública.  
  
É importante que os maus políticos sejam afastados, os processos 
sejam depurados e as práticas nefastas sejam extintas. Mas a 
ausência de partidos políticos que representem a pluralidade da 
Nação não é uma alternativa aceitável.  
 
Com todas as suas inúmeras imperfeições a democracia 
representativa ainda é a melhor forma de governo criada.  
  
No Antigo Regime, Luís XIV chegou a dizer que algo era legal por que 
ele assim queria. Quem pensasse diferente era enviado às 
masmorras da Bastilha. Felizmente não vivemos mais em um regime 
absolutista onde as decisões autocráticas são impostas sem 
discussão.   
Acabamos de dar posse a um novo presidente e a um novo 
Congresso, a novos governadores e a novas Assembleias, após uma 
eleição tensa e polarizada. Mas os vitoriosos foram escolhidos de 
forma legítima pelos eleitores e a vontade da sociedade deve ser 
respeitada, independente de nossas predileções pessoais.  
 
Para nós, o respeito às urnas é incondicional.  
  
Mas o respeito à discordância também é incondicional.  
 
Na política, as soluções devem ser negociadas, opiniões distintas, e 
muitas vezes divergentes, devem ser levadas em consideração e 
respeitadas — dentro dos limites da lei. Democracia se faz com 
diálogo.  
  
É preciso ceder, chegar a consensos, nunca impor. Em uma 
democracia, o processo político é uma construção coletiva. Não se 
ganha sempre. Por vezes, o resultado pode parecer injusto, por vezes 
lento, por vezes exasperante, mas é fruto de um processo 
democrático. É preciso respeitar esse processo, mesmo quando 
discordamos de seu resultado. Como ensinou Tocqueville, a 
democracia é o direito de ser diferente.   
 
E em tempos de intolerâncias variadas e polarização política é preciso 
mais do que nunca respeitar e assegurar o direito de ser diferente, o 
direito de minorias e de quem se sente à margem do sistema ou 
oprimido por ele.  
   
Nunca é demais ressaltar que a Advocacia é, por essência, uma 
atividade contramajoritária. Defender posições que eventualmente 
não são populares faz parte da trajetória da Ordem. Não existe 
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advocacia sem um outro lado. Para isso é preciso compreensão e 
aceitação da existência do dissenso – e um imenso respeito por ele.   
 
Nesse momento de intolerância, onde muitos se recusam ao diálogo e 
operam para aniquilar seus oponentes, talvez não sejamos os 
profissionais mais populares. Mas, até por isso, sejamos os mais 
necessários, juntos da imprensa, outra atividade injustamente 
atacada e que cumpre importante papel informativo e fiscalizador.  
  
Em momentos de profunda cisão política é salutar lembrar o exemplo 
do advogado Sobral Pinto, um dos maiores homens que o País já 
teve. Em seus quase 100 anos de vida ele passou por duas ditaduras 
e muitas vezes enfrentou a violência do Estado, a violação de direitos 
humanos e de garantias institucionais: a dele, sendo preso; e a de 
inúmeros clientes que defendeu.   
 
Profundamente conservador, católico fervoroso, daqueles que ia às 
missas todas as manhãs, ele aceitou defender o líder comunista e 
ateu Luiz Carlos Prestes após a revolta de 1935.  
 
Não o fez estimulado por motivações ideológicas, obviamente, nem 
mesmo pecuniárias – até porque tinha o pouco saudável hábito de 
não cobrar dos clientes e morreu pobre.  
 
O fez movido pela crença no direito de defesa - que é o cerne da 
advocacia e um dos pilares da democracia.   
 
É preciso salientar uma cláusula pétrea da Constituição que hoje 
muitas vezes parece invertida, principalmente em tribunais 
inquisitoriais da opinião pública, mas não apenas lá: todo mundo é 
inocente até que se prove o contrário.  
  
Além do princípio da presunção de inocência, não abriremos mão da 
defesa do devido processo legal, do direito de ampla defesa, do 
direito ao contraditório.   
  
Esses princípios não devem ser entendidos como obstáculos à 
necessária luta contra a impunidade, contra a corrupção de agentes 
públicos e privados que tantos prejuízos causam ao País.   
   
O desencanto com o sistema político parece sugerir uma predileção 
de parte da sociedade por governos de força. Devemos recordar que 
em uma democracia não há espaço para voluntarismos e soluções de 
força.  
 
Em momentos de crise, caudilhos, ditadores, salvadores da pátria e 
soluções messiânicas podem ter imenso apelo popular. Sempre 
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tiveram. 
   
Mas a história está coalhada de exemplos de que essa “solução fácil” 
brota do desespero da sociedade e fenece sem deixar raízes. 
  
É importante ficar vigilante, porque a tirania sempre tem propósitos 
elevados. E sempre haverá alguém disposto a usar tais propósitos 
para mobilizar as multidões a seu favor e contra seus adversários. 
Júlio César já alertava: todos os maus precedentes começam com 
medidas justificáveis.  
  
É preciso que a sociedade avance, que suas demandas sejam 
atendidas. Mas a maneira como isso se dá afeta o resultado final. 
Para o bem do cidadão, os fins não podem justificar os meios. 
  
E é necessário cuidado redobrado quando há uma sanha punitiva. 
Justiça não é vingança. É um instrumento de pacificação social para 
viabilizar a convivência em sociedade. É preciso resistir com firmeza 
aos impulsos justiceiros.   
  
A Lei não deve ser atropelada. E a Lei não deve ser mudada ao bel 
prazer das circunstâncias ou de interesses políticos do momento.  
  
É importante que tenhamos uma segurança jurídica mais sólida, para 
impulsionar o desenvolvimento econômico, gerando empregos e 
atraindo investimento.  
  
Uma das nossas preocupações é a sugestão de extinção da Justiça do 
Trabalho, que tem sua existência estabelecida pelo artigo 92 da 
Constituição Federal. Há mais de 70 anos a Justiça do Trabalho 
cumpre sua função constitucional de assegurar os direitos dos 
trabalhadores, previstos no artigo 7 e na legislação específica.  
  
Nenhuma sociedade se desenvolve negando aos seus trabalhadores o 
acesso ao Judiciário para a defesa de seus direitos.  
 
Não podemos aceitar esse retrocesso.  
   
Cabe à OAB defender a Constituição. E seremos intransigentes nessa 
defesa. Como definiu Rui Barbosa “com a lei, pela lei e dentro da lei; 
porque fora da lei não há salvação”.  
  
É certo que em tempos de crise não podemos nos omitir ou nos 
voltarmos para dentro, nos abstendo de tentar contribuir para 
soluções.  
 



8 
 

Queremos construir pontes entre a sociedade e seus representantes. 
Ajudar no diálogo. Mediar conflitos. Nesse sentido, os poderes do 
Estado e suas autoridades podem contar conosco. 
  
A despeito de quem ocupe cargo, manteremos um diálogo franco, 
mas crítico e independente, sempre buscando o interesse da 
sociedade e o benefício da cidadania.  
  
Os últimos anos foram muito difíceis para o País. Mas a cidade e o 
Estado do Rio tem sofrido particularmente mais. Sofremos uma 
profunda crise econômica. Milhares de trabalhadores perderam seus 
empregos e tem dificuldade para manter suas famílias, para 
alimentar seus filhos. Sofremos com a violência, com a falta de 
segurança pública, com o medo de um ente querido não voltar para 
casa.  
  
E ainda há o esgarçamento do tecido institucional do Estado, com o 
vácuo produzido por suas próprias lideranças, hoje encarceradas. 
  
É possível voltar às costas para isso? Não. De jeito algum. Não somos 
parte do problema, mas devemos ser parte da solução. A função da 
OAB/RJ nesse momento adquire maior relevância e cresce o nosso 
senso de responsabilidade. 
  
Os desafios são inúmeros. Os obstáculos gigantescos. É preciso 
coragem para enfrentá-los. Mas como ensinou Sobral Pinto em uma 
frase sempre lembrada pelo nosso querido presidente do Conselho 
Federal, Felipe Santa Cruz: “a advocacia não é profissão de 
covardes”.  
  
É esse exemplo de disposição e confiança para lutar a boa batalha 
que quero deixar para as minhas filhas, Ana Clara e Luiza, futura 
advogada; que com minha esposa, Juliana; meus irmãos Leonardo e 
Leandro, também advogado e sócio; e meus pais, Sérgio Augusto e 
Leila; me apoiaram e me ajudaram a chegar até aqui.   
   
Tenho orgulho de estar aqui hoje, representando todos os advogados 
e advogadas do Estado do Rio de Janeiro. Mas tenho ainda mais 
orgulho de ter minha família ao meu lado sempre.   
  
Que a coragem, a ética e o elevado espírito público do doutor Sobral 
guiem meus passos.  
  
Muito obrigado. 
 


