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Ofício n. 579/2021-GPR 

 

Brasília, 14 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Exmo. Sr. 

Advogado José Paulo Cavalcanti Filho 

Academia Brasileira de Letras 

Recife-PE 

 

Assunto: Congratulações. Eleição à cadeira nº 39 da Academia Brasileira de Letras (ABL). 

 

 

 

Senhor José Paulo Cavalcanti Filho. 

 

 

Cumprimentando-o cordialmente, tenho a especial satisfação de apresentar a 

V.Exa. as congratulações do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil por sua 

eleição à cadeira nº 39 da Academia Brasileira de Letras (ABL), ocorrida em 26 de novembro 

do ano em curso. 

 

Sua trajetória de luta, sempre inegociável diante da promoção da Justiça em 

nosso País, tornou-se imprescindível para o mundo jurídico e para a literatura brasileira, cujas 

obras já estavam consagradas em nossa história. A cristalização de seu nome, na condição de 

imortal da ABL, é a consequência natural desse percurso. 

 

Trata-se de um reconhecimento que contempla as mais respeitadas instituições 

pátrias, que prestigiam e vibram com a sua sensibilidade e afinco ante aos direitos de nossa 

Classe e, sobretudo, pela fé histórica em defesa da pluralidade nas formas de ser, sentir e 

pensar. Tenho a convicção de que, como membro da cadeira nº. 39 da ABL, V. Exa. cumprirá, 

por meio da difusão de sua extensão produção literária, um papel essencial na promoção de 

uma sociedade mais justa.  

 

A missão da Ordem dos Advogados Brasil é realizada quando colaboramos com 

a vida das pessoas. O nosso fio condutor é o desejo por Justiça. A literatura, enquanto arte e 

ciência, é uma das vias centrais nessa caminhada. 

 

Aproveito a oportunidade para citar um verso de Álvaro de Campos, heterônimo 

de Fernando Pessoa, cuja obra V. Exa. é um dos maiores especialistas: “À parte isso, tenho em 

mim todos os sonhos do mundo”.  Nesses tempos difíceis, reconheço que sonhar tem sido não 
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apenas uma ousadia necessária. É um alento para caminhar pelo trajeto mais correto na luta 

por justiça. Sua conquista faz parte dessa inspiração.  

 

Ao reiterar nossa gratidão e imenso orgulho, aproveito o ensejo para manifestar 

votos de elevada estima e distinta consideração.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky 

Presidente do Conselho Federal da OAB 
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