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MEDALHA, TROFÉU E PLACA RAYMUNDO FAORO 

 CONSELHO FEDERAL DA OAB 

4 de abril de 2022 – 18h 

 

Quem segue a justiça e a lealdade encontra 

vida, justiça e honra. (Provérbios 21:21) 

 

Saudações a todas e a todos. 

É com grande honra que recebo a MEDALHA, o TROFÉU e a 

PLACA RAYMUNDO FAORO. 

Quero destacar que toda distinção é uma forma de confiança em 

nossos atos do passado, do presente e do futuro. Quando o Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil se reúne e nos homenageia, ele está nos dizendo 

que acredita não apenas no que fizemos, mas, sobretudo, no que viremos a fazer. 

Assim, essas honrarias trazem consigo a responsabilidade de uma 

confiança que nos é dedicada e gera em nós um compromisso em relação ao futuro, 

pois ELE dedicou a sua vida a promover a cidadania e a fortalecer as instituições 

democráticas. 

Portanto, é com muita alegria e senso de responsabilidade que, nesta 

oportunidade, agradeço à Advocacia e a este honrado Conselho Federal a outorga a 

mim conferida, mas gostaria de dividi-la com toda a Magistratura brasileira, em 

especial o Tribunal da Cidadania, a quem transfiro toda a homenagem oferecida 

pelo Conselho Federal da OAB.  

Essas condecorações muito me honram, pois representam o 

reconhecimento aos relevantes serviços prestados pela magistratura em favor da 

preservação da democracia, da liberdade e da dignidade dos direitos humanos. 

Nesse ponto, tenho plena consciência de que a nossa contribuição 

sempre esteve voltada ao engrandecimento do Judiciário, da Advocacia, do 

Ministério Público e dos Poderes da República, sempre buscando o efetivo 

exercício da cidadania de forma participativa e agregadora. De mãos dadas: 

magistratura e instituições democráticas. Tenho a alegria de afirmar que a minha 

história profissional inicia na Advocacia, na qual tive a honra de presidir a OAB 
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Seccional de Alagoas por dois mandatos, quem não tem passado não tem presente. 

O meu passado e o meu presente estão sempre presentes em minha memória e no 

meu coração a notável e combativa Ordem dos Advogados do Brasil. 

Ressalto, neste momento, o grande contributo que o notável jurista e 

advogado RAYMUNDO FAORO trouxe ao mundo jurídico e político brasileiro. 

Autor de importantes ensaios em ciências humanas, sua obra OS DONOS DO 

PODER é referência obrigatória nas disciplinas de teoria política brasileira, obra de 

inspiração Weberiana, de combate ao patrimonialismo, no escopo de uma linha 

divisória mais marcante entre o público e o privado, sendo, sem dúvidas, um dos 

grandes pensadores brasileiros do século XX. 

Como jurista, advogado, procurador do Estado do Rio de Janeiro, 

sociólogo, historiador, cientista político, escritor e membro da Academia Brasileira 

de Letras, exerceu papel fundamental na luta pela redemocratização do Brasil, tendo 

atuação de destaque como presidente nacional da OAB, no biênio 1977 a 1979. 

Era conhecido como “o embaixador da cidadania”, exatamente por ter 

exercido essa atividade marcante na consolidação do papel da Ordem dos 

Advogados do Brasil. Foi um grande interlocutor da sociedade civil em prol da 

anistia, da restauração do habeas corpus, das garantias da magistratura e do respeito 

aos direitos humanos. 

O nome dessas honrarias, Senhor Presidente, senhores Conselheiros 

Federais e presidentes de Seccionais da OAB, é uma grande homenagem que a 

OAB presta a esse notável jurista, e também presta a si mesma, uma instituição 

voltada à luta pelo direito da sociedade, pela defesa das mais diversas instituições, 

dos mais necessitados, da igualdade entre as pessoas e sobretudo na defesa do nosso 

País. Estado de direito respeitado, cidadania efetivada. 

Relembro que a Constituição do Brasil, a nossa carta cidadã, 

reconhece ao advogado a função essencial e primordial da garantia dos nossos 

direitos individuais e coletivos. O cidadão em primeiro lugar. Sem o advogado, não 

há justiça e sem justiça não há liberdade e estado de direito. A nossa briosa OAB 

sempre esteve e estará na vigília permanente na defesa do Brasil, da democracia, da 

justiça, da sociedade e da igualdade.  
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Trago a colação a lição de Rui Barbosa, patrono dos advogados 

brasileiros, in verbis: “O advogado pouco vale nos tempos calmos; o seu grande 

papel é quando precisa arrostar o poder dos déspotas, apresentando perante os 

tribunais o caráter supremo dos povos livres”. 

Uma trajetória profissional é como a vida. Caminhante não há 

caminho, o caminho se faz ao caminhar. E a nossa caminhada só será bem sucedida 

se for bem vivida em favor da dignidade da pessoa humana e do respeito aos nossos 

direitos assegurados na Constituição Federal.  

Acredito nas pessoas. Tenho fé no Brasil. Confio na democracia, na 

igualdade e na liberdade. 

Magistratura, Ministério Público, Advocacia e instituições 

democráticas caminham de mãos dadas. Com independência, com autonomia e com 

harmonia. 

OAB do Brasil meu bem querer! Brasil razão do nosso viver! 

Avante OAB na defesa dos advogados e da sociedade civil. A OAB é 

de todos os brasileiros.  

Que Deus nos ilumine! 

Muito obrigado! 


