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LUTO OFICIAL 

 

Brasília, 11 de fevereiro de 2021. 

 

A Diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decreta, a 

partir desta data, Luto Oficial por 03 (três) dias, em sinal de profundo pesar pelo falecimento 

do ilustre advogado René Ariel Dotti, ocorrido no dia 11 de fevereiro de 2021, em Curitiba-

PR. 

 

A Advocacia brasileira manifesta suas condolências por esta perda de um dos 

maiores expoentes de nossos quadros, entristecendo a todos e a todas nós, em especial a 

advocacia paranaense, no âmbito da Seccional OAB/PR, a principal herdeira do legado 

construído por este intelectual singular, cuja obra jurídica e literária tem valor inestimável e 

transdisciplinar, em razão de sua contribuição às diversas áreas das ciências, sobretudo no 

campo das humanidades, dos direitos humanos e da criminologia crítica. 

 

Ao longo de seus 86 anos, o Dr. Ariel Dotti atuou em diversas frentes de luta 

pelo Estado Democrático de Direito em nosso País, tendo sido homenageado pela Câmara dos 

Deputados e pela OAB Nacional por sua brilhante atuação em defesa de presos e perseguidos 

políticos (1964-1995). Criminalista de excelência e Professor Titular da Universidade Federal 

do Paraná (UFPR), é autor renomado de diversas obras jurídicas de impacto nacional e 

internacional. Tais distinções asseguraram sua cadeira na Academia Paranaense de Letras e em 

outras instituições jurídicas. 

 

Em nossa Entidade, atuou como Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil pelo estado do Paraná, na gestão 2010/2012, além de ter protagonizado diversas lutas 

em benefício da classe. Trata-se, portanto, de um personagem único para a OAB. Como diria o 

escritor Guimarães Rosa, “as pessoas não morrem, ficam encantadas”. Por isso, o Dr. René 
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Ariel Dotti continuará presente em nossa memória. Suas lições seguem vivas e orientarão, 

permanentemente, o nosso horizonte de atuação. 

 

Diante disso, registramos o nosso imenso pesar e solidariedade a toda sua família 

e amigos e desejamos-lhes votos de paz nesta dolorosa travessia. 

 

Cordialmente, 

 

 
 

Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky 

Presidente do Conselho Federal da OAB 

 

 
 

            Luiz Viana Queiroz                                                                     José Alberto Simonetti  
                Vice-Presidente                                                                                Secretário-Geral 
 
 
 

            Ary Raghiant Neto                                                             José Augusto Araújo de Noronha 

        Secretário-Geral Adjunto                                                                       Diretor-Tesoureiro 
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