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Rodrigo Salgado Martins
Chapa 6 - OAB Para Todos

Por que o senhor é candidato a 
presidente da OAB/RJ?

Rodrigo Salgado Martins – O Brasil 
chegou a uma fase em que não podemos 
mais nos manter em nossa posição de 
conforto. Cada um tem que fazer sua 
parte para realizar a mudança que tanto 
almejamos.

Em 2008, fui preso de forma arbi-
trária no TJRJ, no setor de revista, fui 
cercado por 15 PMs e arrastado pelos 
corredores do Fórum, tendo sido algema-
do, com as algemas para trás, e colocado 
na Carceragem do TJRJ, com extrema vio-
lência. Efetivamente, sequer desagravo 
fora feito. A administração da OAB/RJ 
não impulsionou o processo criminal por 
abuso de autoridade, deixando os PMs 
saírem ilesos. Respondi por desacato e 
desobediência, acusações que foram 
trancadas, por unanimidade, por um HC 
impetrado por conselheiros que haviam 
se retirado da gestão à época. O fato foi 
muito grave, com grande constrangimen-
to e repercussão ínfima perto da que 
ocorreu com a colega em Caxias. 

Sou pós-graduado em Responsabi-
lidade Civil pela Emerj e em Direito Ad-
ministrativo pela PGE. Fundador do IBRC. 
Fui membro designado para a Comissão 

PROGRAMA DE GESTÃO

 Redução das anuidades;

 Reestruturação e reaparelhamento da Co-
missão de Prerrogativas e atuação de ofício 
da OAB/RJ representando os advogados;

 Auditoria e apuração de responsabilidades 
e ressarcimento na Caarj;

 Auditoria na OABPrev;

 Retorno da ótica, farmácia e clínica médica 
do advogado;

 Negociação das dívidas das anuidades em 
até 72 meses;

 Levar o transporte aos advogados da Zona 
Oeste e da Baixada;

 Revisão de todos os contratos de terceiri-
zação de planos de saúde, extirpando-se os 
aumentos desmedidos aos que já possuem 
adesão;

 Lutar por uma previdência privada básica 
e plano de saúde básico para todos os ad-
vogados adimplentes;

 Reestruturação da ESA, para que sejam 
feitos convênios com universidades, cursos 
gratuitos e aulas de prática forense para o 
advogado recém-formado com simulação 
de julgamentos nos variados ramos do 
Direito;

 Convidar professores renomados em 
âmbito nacional e internacional para fins 
de atualização jurídica.

Estadual de Anistia como representante 
da OAB/RJ e colaborador da Comissão de 
Direitos Humanos da OAB/RJ de 2002 
a 2005. De 2001 a 2005, fui assistente 
jurídico da Secretaria de Estado de Justi-
ça. Segundo colocado para professor da 
UFRJ, ministrei aulas de 2006 a 2008, 
tendo sido docente do Escritório de Prá-
tica Forense e de Introdução ao Direito 
Processual. Lecionei na Uerj até 2008, 
como professor auxiliar na Faculdade 
de Direito. Sócio diretor em escritório de 
advocacia, diretor presidente do Indecol.

Advogado militante há 18 anos, 
conheço os problemas da classe, que 
está solitária e desmotivada por força 
da falta de representatividade. A ad-
ministração se desvirtuou. Temos que 
dar um “basta” e, com honestidade, 
seriedade e a bandeira que é verde e 
amarela enfrentar o mal, pois com a força 
divina o bem sempre vencerá. A OAB é 
de todos os advogados, e a estes devem 
servir. Acredito que temos uma missão 
a cumprir nesta vida e vamos realizá-la 
com o seu voto, queremos uma OAB com 
uma gestão transparente, uma Comissão 
de Prerrogativas estruturada e agindo de 
ofício na representação da classe, em 
defesa de todos os advogados.

Quais são seus principais planos 
de gestão?

Rodrigo Salgado Martins – Logo de 
início, faremos uma reestruturação na 
Comissão de Prerrogativas, agindo ex 
officio na proteção dos advogados e re-
alizando treinamento para os delegados 
da OAB/RJ. Faremos uma profunda análi-
se nas contas da Caarj e da Ordem dos 15 
últimos anos, para apurarmos eventuais 
desvios, verificando responsabilidades 
e atuando severamente na recuperação 
dos respectivos valores. Vamos retornar 
com a ótica, a farmácia e a clínica mé-
dica, assim como verificar as condições 
de implantação de previdência privada 
básica, plano de saúde básico e seguro 
de vida coletivo. Redução da anuidade já.
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