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Senhoras Conselheiras, senhores Conselheiros. 

 

 

Senhores Membros Honorários Vitalícios. 

 

 

Senhoras e senhores. 

 

 

A honraria Raymundo Faoro foi pensada pela OAB do Rio de Janeiro para servir 

de símbolo de reconhecimento dos trabalhos prestados por grandes homens e mulheres 

públicos que, assim como Raymundo, ofereceram seus esforços para a defesa das 

liberdades democráticas.  

Hoje, nesta ocasião, a advocacia brasileira tem a satisfação de homenagear 

Ibaneis Rocha por seu papel essencial em favor da preservação do Estado Democrático 

de Direito brasileiro.  

Instituída em 2008, esta condecoração recebe o nome daquele que foi um dos 

maiores pensadores da ciência jurídica em nosso País. Militante dos direitos e garantias 

individuais em nosso País, Raymundo Faoro foi três vezes Conselheiro Federal da 

OAB, Presidente da OAB Nacional (1977-1979) e agraciado com a Medalha Rui 

Barbosa em 2002. Escritor e historiador, produziu uma das maiores obras de nosso 

tempo, Os donos do poder, tendo ocupado uma cadeira na Academia Brasileira de 

Letras no ano 2000. 

Com ele, a OAB transformou-se em verdadeira trincheira de resistência pacífica 

à ditadura. Combateu com destemor o arbítrio e defendeu a continuidade da abertura 

política, destacando-se na luta pela restauração do habeas corpus, obtida em 1978. 
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Além disso, defendeu as garantias da magistratura, o respeito aos direitos humanos, o 

fim da tortura, a revogação da Lei de Segurança Nacional e a abolição dos atos 

institucionais. 

Ao evocar a memória desse valoroso legado de militância incansável e destemida 

em prol das liberdades democráticas, a “Honraria Raymundo Faoro” é uma prestigiosa 

distinção, cuja importância é evidenciada. 

Em meio a um dos mais conturbados períodos de nossa história republicana, a 

democracia brasileira enfrenta um enorme desafio. O cenário caótico na saúde pública 

tem sido aprofundado pela instabilidade política e a grave crise econômica que 

atravessamos.  

Esse contexto de crise evoca, de forma urgente, o cumprimento da nossa missão 

ancestral. Sem fugir à luta, a OAB sempre honrou e honrará com o compromisso de 

proteger todos aqueles cujos direitos são aviltados. 

A Advocacia é, por sua natureza, combativa. A nossa arena é o Direito.  Nossa 

trincheira sempre será a defesa da Justiça e da paz social e, por consequência, do bom 

debate que conduza a esses valores. Para isso, sempre prezaremos pelo diálogo, pela 

solução pacífica das controvérsias e conforme os ditames da lei. 

Ao longo de quase nove décadas, nossa Entidade protagonizou momentos 

marcantes da história nacional: duas Constituintes, a Ditadura Militar, as Diretas Já, 

entre outras grandes questões judiciais. Demos voz aos anseios da sociedade pela 

redemocratização e por uma nova Constituição Federal.  

Aprendemos a duras penas que nenhum direito está imune a violações abusivas 

e a práticas de arbítrio. Por isso, a atuação dos advogados e da OAB será sempre um 

atributo básico e fundamental em qualquer Democracia.  

Em uma instituição como a OAB, acomodar-se não é uma opção. Estamos 

cotidianamente sendo desafiados por novas realidades, cujas demandas devemos 
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responder com eficiência. Não enxergar a complexidade da solução dos problemas que 

assolam nosso País é contribuir para o esvaziamento do nosso papel de advogados.  

Penso que foi a compreensão da complexidade dos problemas do nosso País que 

inspiraram o meu nobre colega, Dr. Ibaneis Rocha, a assumir a dura missão de conduzir 

o Governo do Distrito Federal. Nesses tempos difíceis, em que o uso instrumental do 

ódio é utilizado como método de atuação política, sua valorosa e devotada atuação em 

defesa das instituições republicanas rende-lhe os mais justos reconhecimentos e 

constitui inspiração a todas e todos os que pugnam em favor do desenvolvimento do 

Estado Democrático de Direito no País. 

Vossa Excelência bem sabe que é o nosso desejo por justiça que nos une e dá 

sentido à nossa existência enquanto advogados. O reconhecimento da advocacia 

brasileira, conferindo-lhe esta homenagem, é um ato coerente e devidamente 

fundamentado em sua brilhante e incansável carreira, cuja estrada orgulha 

imensamente esta Entidade. Em sua prestigiosa biografia, carrega a atuação como 

Conselheiro Estadual e Federal do Conselho Seccional da OAB/Distrito Federal. Foi 

Secretário-Geral Adjunto e Corregedor-Geral do CFOAB e exerceu a função de Vice-

Presidente em 2008 e Presidente da OAB Nacional entre 2013 e 2015. 

Com uma vasta experiência como advogado, V. Exa. militou bravamente nos 

quadros da Ordem e tornou-se essencial para a construção de uma corajosa cultura 

jurídica que não recua diante dos arbítrios do poder; que reafirma, obstinadamente, a 

importância dos valores elementares; que luta, com afinco, para garantir o direito de 

defesa. Toda essa sua extensa contribuição o tornou imprescindível para o mundo 

jurídico. 

Conhecedor do cotidiano de nossa classe, sua experiência como advogado o 

qualifica para compor o Poder Executivo com a cautela, o equilíbrio e a sensibilidade 



  

4 

 

 

 

jurídica necessários para garantir a proteção dos direitos fundamentais da sociedade 

civil.  

Diante disso, não posso afirmar outra coisa que não seja a imortalidade de seu 

legado de dedicação profissional e respeito aos valores republicanos, ao demonstrar 

singular capacidade de unir o conhecimento técnico à sensibilidade humana e à 

vocação democrática. 

Quero, portanto, agradecer e saudar Vossa Excelência pelo inestimável serviço 

prestado ao Brasil e à causa democrática durante a sua gestão, em especial pela 

cordialidade, pelo diálogo aberto e, sobretudo, por fazer valer o primado da ética e das 

boas práticas na vida pública. 

 

Muito obrigado! 


