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7. SESSÃO~NAUGURAL 

A sessão inaugural realizou-se às 20.30 horas, do ~ia 17 ~e outu~ro, 
no Teatro Castro Alves, sob a presidência do Prof. CaiO Máno da SIlva 
Pereira, Presidente da OAB, tomando assento à mesa dos trabalhos as .se
guintes autoridades: Dr. Wilde Oliveira Lima, Procurador-Geral da Justl~a, 
representando o Governador do Estado; Desembargador ~va':1dro Pereira 
Andrade, Corregedor-Geral da Justiça; Prof. Augusto d~ SllveIra Mascare
nhas, Magnífico Reitor da Universidade Fede~al da Bah~a; Dr. ~orge Ha~e 
Sobrinho, Prefeito da Capital; Dr. Luiz de Pmho PedreIra da .Silva, Presl
dente do Tribunal Regional do Trabalho; Pr?f. ~erson Ferrelra dos S~n: 
tos Diretor da Faculdade de Direito da UmversIdade Federal ~a B.ahia, 
Pr~f. Manoel Ribeiro, Diretor da Faculdade de Direito ~a UDlversldade 
Católica de Salvador; Jornalista Afonso M:aci~l Neto.' PreSIdente da Asso
ciação Baiana de Imprensa; Senadores Luiz Vlana FIlho e 'paulo ~rossar~ 
e Cônego Juarez Prates, representando o Cardeal ArcebISpo Pnmaz d 
Bahia. 

SAUDAÇÃO AOS CONVENCIONAIS 

Saudando os advogados presentes à Conferência, o Adv~gado Antônio 
Theodoro do Nascimento Filho, Presidente do Conselho SeCCIonal da OAB 
da Bahia, pronunciou o seguinte discurso: 
"Minhas senhoras, meus senhores: 

Não declinei, em nenhuma hipótese declinaria, da hon:a ~e di~gir a 
palavra de saudação aos que vêm à Bahia para a ~ Conf.erencla NaciOnal 
da Ordem dos Advogados. Digo mesmo que esta e a mmha recompensa 
maior ao cabo dos labores e preocupações próprias de quem arruma a casa 
para ;eceber a visita ilustre tão ansiosamente esperada. 

Esta Conferência, que proporciona a retomada e a discu~sã<: de gran
des e atuais temas do Direito, alguns tão velhos quanto o propno h~me.:n 
_ ual o direito à vida e à liberdade - já tem seu êxit.o. assegura o tao 
só iela extraordinária acolhida que mereceu. des~e tradIciOn~ centro d~ 
cultura que é a Faculdade de Direito da UmversIdade. da. BahIa. ~ en~ 
siasmo com que professores e alunos se entregaram à IdéIa da realizaçao, 
no rednto daquele grande templo do direito, do concl~ve. que neste mo
mento a ui se instala solenemente, deu-me, desde o pnmel:o ~omento, a 
segurançi e a tr~nqüil~dade de que os trabalhos da ConferenCIa se desen-
rolariam no ambIente Ideal. 
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Para levar, pois, a bom termo, a gratíssima tarefa de lhes dar boas
vindas, será preciso dizer que a acolhida calorosa e entusiástica da minha 
Faculdade, e dos que, em trabalhos de colmeia laboriosa, enchem seus 
salões e imensos corredores, é a primeira homenagem que a Bahia e sua 
gente prestam aos ilustres congressistas. 

SOI??S todos ouvid?s p~ra es~utar. quantos venham transmitir a pala
vra d~cIslva em temas jUndlCOs dIscutIdos e polêmicos, ou até a simples 
te~tatIva de. sol~ção, fruto de amadurecida reflexão sobre os problemas que 
aflIgem o cIdadao desta era absorvente e opressiva, na qual os computado. 
res substituem cada vez mais a imaginação. Neste mundo conturbado por 
tantos conflitos, conflitos de culturas, de raças, de religiões, de ideologias, 
de credos e facções, conflitos de gerações, conflitos de sistemas econômi
cos e de filosofias, neste mundo atormentado em que as competições assu· 
mem a cada novo dia, formas inimagináveis, os Congressos e as Conferên
cias realizam a missão de revelar fórmulas e processos de coexistência e 
tolerância para a edificação de um mundo melhor. Constituições votadas 
- não as outorgadas - Cartas de Princípios e Declarações de Direitos, 
são proposições desse tipo, pactos de convivência que expressam o equilí
brio nesse entrechoque de interesses e aspirações, em detennillado momento. 

A ser verdadeira a tradição de cultura que à Bahia se atribui - sou 
suspeito para afirmá-lo - ela não desapontará os participantes do con
clave que aqui se instala - posso assegurar-lhes - porque saberá ouvir 
mensagens de fé nos princípios democráticos com o mesmo arrebatamento 
com os que as escutou de seus líderes no passado, o maior dos quais, RUI 
BARBOSA, pela força do seu exemplo e da sua palavra tornou-se o Pa
trono indiscutido de nossa classe. 

E nada há que estimule mais a quem prega do que a certeza de que 
as palavras não cairão em solo sáfaro. 

Esta é a Bahia que os acolhe, a um só tempo dócil e varonil. Para 
exaltar-lhe a bravura com que enviara 18.330 voluntários ao Paraguai, 
número não excedido por qualquer outra Província, JOSf: BONIFACIO 
chamou-a de "a heroína hercúlea de seios titânicos". E RUI, ao fixar em 
frase inesquecível seu lado amoroso e aconchegante, chamou-a de "verde 
ninho murmuroso onde cantou Castro Alves". 

Heroína e graciosa a um só tempo, ela será Moema, que, na riqueza 
do verso de SANTA RITA DURA0, "as mais precede em gentileza" e 
graça; mas que, na perseguição impossível à caravela de velame bojado 
que singrava os mares, "não vinha menos bela do que irada", para, ar
quejante, bradar ao infiel amado: 

"Bárbaro. .. tigre e não homem . .. 
Porém o tigre por cruel que brame, 
Acha forças, amor que enfim o domem: 
Só a ti não domou". 
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Na intrepidez dessa Moema, bela e apaixonada, AFR.ÃN!O PEIXO
TO viria a identificar a própria Bahia. 

Assim é realmente a Bahia, destemida e apaixonada pelas grandes 
causas, das quais a maior delas - a da Independência - foi ,~ecidida 
nas colinas de Cabrito e Pirajá, ensopadas de sangue, na epopela do 2 
de Julho. 

E apesar de tão audaz e tão altiva, pela doçura das suas paisagens, 
por suas colinas ensolaradas, seu mar a um só tempo verde e azul, a 
beleza dos seus cocais, a fertilidade da sua terra que "em plantando 
tudo dá" como escreveu Pero Vaz Caminha a EI Rey D. Manuel, a hos
pitalidade da sua gente simples que ainda e apesar d~ vertig~~ dos di~s 
que correm deixa afazeres e reto:na o caminho .para guIar o V!Sltante meiO 
perdido, tudo isso envolve e cativa de tal maneIra a?s q~e vem por essas 
bandas, que muito nos facilita no dever de profenr afmal, como gente 
educada, o proverbial "desculpem se não saiu tudo a contento." 

AGRADECiMENTO DOS CONVENCIONAIS 

Agradecendo a saudação, o Advogad~ J. B. Vi~na d~ Moraes, da 
delegação do Estado de São Paulo, pronunciOU o segumte dIscurso: 

"Este homem, Senhores Conferencistas, que se chama Caio Mário da 
Silva Pereira, homem que se impôs à estima e consideração. ~e. todos os 
seus patrícios, hoje car~ega o ~ast~o maior de n,o~sa classe, ~ngmdo, c~m 
rara sobriedade, com smgular mteueza de p:oP.OSlÍOS os destmos de no~so 
sodalício. Dirige com segurança, com alta dl~Illdade, sem asperezas e sem 
transigências. Guinda-o, na sua escala ascensIonal, naquele escalonamento 
através das gestões anteriores, a mais um degrau, ~levando-o .s~n:pre, para 
que todos os brasileiros, em. qu.alquer ponto deste lmens~ terntono, ,:ejam- . 
no como uma luz perene a mdlcar rumos, a clarear cammhadas .e ~ l,nfun
dir esperanças por sua vigilância permanente de tod? o patrlmoIllO da 
Pátria! 

Este excepcional homem público, este apurado jurista, como condu~or 
de nossa classe, atribuiu ao Estado de Sã~ Paulo ~ excelsa honra de ~eslg
nar um dos seus filhos para ocupar a mdestrutlv.el e orgulhosa tr:b~na 
baiana, para saudar a sua terra, a sua gente, suas lmo,rre~ouras . tradiçoes, 
no momento em que aqui se instala a VI ConferencIa NaclOnal dos 
Advogados. 

O meu Estado, pelo digno Presidente da Seccional, Cid Vieira de 
Souza, honrou-me, com a indicação de meu nome, para o desempenho 
desta alta missão. Este Presidente, que tanto se vem destacando ao longo 
. de sua gestão, pelos dedicados serviços prestados à classe, na constante 
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preocupação de preservar as suas prerrogativas, de defender os seus direi
tos e interesses legítimos, se faz credor, não só do respeito e da estima 
dos advogados bandeirantes, como também da estima e do respeito dos 
advogados brasileiros. 

Parafraseando Mitre, a minha, a nossa instituição, disse: vá e diga ao 
povo b,liano o que os seus patrícios do Norte, do Nordeste, do Sul, do 
Leste e do Oeste pensam de seus filhos, de seu solo, de seu passado e 
de seu presente. Vá e diga, mais do que saudar um Estildo, vai cantar, 
em hino retumbante, para que ecoem em toda a Pátria brasileira as 
glórias imortais da gente da Bahia. Vá e diga que o Brasil, na imensidão 
da sua área, na grandiosidade de seu povo, acredita na inteligência, no 
caráter, no valor desta predestinada gente, terra que foi criada, traçada, 
para servir os seus irmãos e para encher as páginas dos anais deste imenso 
gigante, com as mais puras lições de amor e fidelidade às grandes forças 
geradoras do destino feliz de um povo: Liberdade e Direito! 

Podem, assim, os meus colegas, verificar que é grande, muito grande, 
a minha tarefa. 

A ordem recebida, será cumprida, não pelas possibilidades próprias 
do mandatário, mas pelo volume imenso e rico do objeto do mandato. 

Subo, assim, esta Tribuna submetido a uma intensa e variada gama 
de emoções. Que estranho poder tem este solo!? Que diferentes energias 
espargem este ar, este clima? O que há de diferente, que emana desta 
terra, com o seu qesenho tropical e com o seu céu aberto? Por que essa 
estranha sensação de respeito e enlevo ao contemplar estes céus inunda
dos de éter e estas serras talhadas de mármore? 

Busquei perquirir a razão dessas estranhas e diferentes reações ense
jadas pelos estímulos aqui recebidos e, então, descobri e pude compre
ender: a Bahia provoca a projeção ao passado; obriga à reminiscência 
histórica; determina a recapitulação dos tempos; inspira à oração cívica; 
exige adesão ao seu credo; reclama, imperativamente reclama, particular
mente do advogado, a introspecção, o exame do "eu", o estudo da cons
ciência. Por isso, eu veio e lembro: já agora violentamente projetadas, no 
desdobramento da história pátria, as grandes figuras que trabalharam na 
condução deste País. Vejo os grandes obreiros que, no desperdício e no 
abandono de todos os seus bens, ajudaram, mercê do ideal indestmtível, 
a desenhar o perfil político e cultural da Pátria, aquele firmado no prima
do do direito, este fixado no devotamento ao!'. maiores bens espirituais 
do homem. Vejo e ouço, lá no passado Rui e Castro Alves, em prosa e 
verso, cantando a liberdade. Vejo, ainda, Osc2r Freire, Teixeira -de Frei
tas, ouço Mangabeira e já, agora, Baleeiro e Josaphat Marinho, todos eles, 
jurando as mesmas juras, declarando os mesmos amores ao direito, que 
não deixa sem castigo os que o violam, pois como a arca do Senhor, ele 
fulmina os que ousam tocar-lhe com mãos sacnlegas . 
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Lembrando, vendo e sentindo a fulguração magnífica da gente e do 
pensamevto da Bahia eu pude então compreender que, embora dizendo 
coisas sempre velbas, sinta emoções sempre novas, porque o advogado não 
consegue, ainda por mais empedernido que seja, pronunciar as palavras, 
Liberdade, Direito e Justiça, sem que o seu coração não se descompasse, 
sem que a sua circulação não se agite e sem que o seu entusiasmo não 
se redobre. 

A história da Bahia, terra privilegiada nos destinos da Pátria, se con
funde com a história da nossa Liberdade, do nosso amor ao Direito e 
da nossa crença na Justiça. . 

Compreende-se, por isso, precisamente por isso, que seja hoje. neste 
pedaço de chão brasileiro, que a Ordem dos Advogados do Brasil tenha 
resolvido plantar a sua VI Reunião, para aqui, em clima aberto, sob o 
sol causticante e generoso do céu do Norte, com as lufadas carinhosas 
destes mares de perspectivas infinitas, discutir o seu temário, sobre os 
advogados e os direitos do homem. 

Que bela e primorosa soma: a terra baiana e os direitos do homem! 
A casa da Bahia: não há igreja mais linda, não há moldura mais própria 
para a realização desse enlace entre os sonhos da Justiça e os direitos da 
criatura humana. 

Proclamar este fato, como proclamo, em nome dos meus confrades 
e dos meus irmãos, é proclamar uma grande verdade histórica. Assim, 
neste instante, o povo, o nosso povo, com os advogados aqui congrega
dos, que ":1ieram de todas as direções, poderá dizer como Coelho Neto: 
"Ei-vos enfim de volta ao lar paterno, de onde partistes sem roteiro, levan
do por bússola o dever. A que ponto vos dirigistes? A que rumo singrá
veis? A que ponto do céu brilhava vossa estrela? Tanto podeis surgir diante 
de praias aceitáveis, como topar com insóspitos cachopos". 

Síntese da verdade, da existência angustiante e sofrida do advogado. 

Muitas e muitas vezes vimos a sociedade e os homens acolhendo os 
princípios cristãos, as forças morais, as regras do Direito, os ensinamentos 
do respeito aos direitos humanos e a inexpugnável energia da Justiça. 
Outras tantas, demos com a injustiça, com a interpretação falsa da Lei, 
com o Direito a serviço de subalternos interesses, com a vilania, com o 
arbítrio, com a prepotência e com a iniqüidade. 

Cada um de nós percorreu e percorre a sua trilha, inspirado na 
preocupação de não trair os ensinamentos que ficaram impregnados na 
alma de todos nós e colhidos na grande sabedoria dos princípios jurídicos. 

A que ponto nos dirigimos? 

Partimos sempre para aqueles cantos onde houvesse um Direito feri
do, uma injustiça praticada, uma ofensa ao patrimônio jurídico do homem. 

-30 -

A nossa estrela brilhava e brilha sempre com intensidade própria de 
luz, lá, bem no alto, propiciando as possib~dades de uma caminhada certa. 

Muitas e muitas vezes demos com praias aceitáveis e outras tantas, 
topamos com insóspitos cachopos. 

Eis-nos, depois da jornada, ora dramática, ora heróica, de volta ao 
primitivo abrigo, na terra libertária, para aqui, na g;:and: e altaneira soli
dariedade, sempre inspirados pela mesma chama, dtscutlrmos o advogado 
e os dirêÍtos do homem. 

Pergunta-se: o que desejam estes homens do pensamento, que, nas 
suas largas passadas, jamais foram impulsionados por sentimentos subal
ternos, porque olhando só para a frente e encarando o seI pelas altura_s 
sempre viram o bem-estar da Pátria e do seu próximo?! 

O que pretendem, quando o seu bastonário os convoca para uma 
reunião, bem aqui, bem no centro, bem no coração da Pátria? 

Ao ouvirem a clarinada despertam, levantam e marcham. deixando 
para trás todos, todos os seus interesses, no atendimento disciplinado do 
toque de reunir. 

O que pretendem, afinal? 

E uma reunião? 

Reúnem-se para revolta? Objetiva-se a sedição? Conspira-se? Pre
tende-se estabelecer um concerto de vontades para o mal, desservir a sua 
gente? Cogita-se de tumultuar a ordem e prejudicar a Pátria? 

Digam! Falem! 

Não. 

Não meus irmãos, o que pretende, na verdade, é mais uma vez, já ao 
longo da sua história, o advogado trazer o contingente de toda a sua 
operosidade para servir à estruturação política e jurídica do País. Preten
de, assim, por via de conseqüência, mais uma vez, guiar o seu povo no 
encontro e na busca da felicidade; pretende, dessa forma, concorrer, com 
a sua inteligência e com o seu trabalho, para que os grandes problemas 
nacionais encontrem a sua selução em paz, em ordem, dentro da Lei, com 
o respeito à autoridade, para que se possa projetar a nossa sociedade toda 
em uma orla de tranqüilidade jurídica, de que tanto necessita. Não quer 
e não deseja perturbar a ordem constituída; não quer e não deseja solu
ções, para os dramas da nacionalidade, que não sejam aquelas rigorosa
mente inspiradas nos princípios que aprendeu a observar e respeitar: de 
disciplina, de diálogo, de discussão, de esclarecimento; pretende, em suma, 
retratar com fidelidade rigorosa o quadro que está desenhado, trabalhando 
com seu hábil pincel, para aperfeiçoar a obra, que está sendo desnaturada 
pela inadequação de suas cores. 
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Como precisa de nós esta grande e sofrida P,átria! Como precisa dos 
advogados a Nação brasileira no aprimoramento e no aperfeiçoamento 
de todas as suas instituições! 

Injusta e incompreensivelmente tudo e todos têm procurado margina
lizar o advogado na definição de toda a sua formação legislativa e na 
estruturação sócio-política-jurídica do País. Afastam-nos. Somos impatrio
ticament~ esquecidos, comos se portássemos mal contagioso e nefasto, de
letério e destruidor. 

Esquecem-se, os grandes responsáveis, que o patriotismo não constitui 
privilégio de ninguém, que a probidade e a decência devem ser adornos 
natos na formação da personalidade humana. 

Esquecem-se que, ignorando e desprestigiando o advogado, ignoram 
e desprestigiam os alicerces básicos de todo o arcabouço fundamental do 
País. 

Inútil, porém. N6s somos e seremos persistentes. Essa persistência 
não é fruto de capricho, não é resultante de interesses contrariados, não 
é inspirada por mascarados propósitos, a nossa persistência é sagrada. Ela 
é fruto de uma religião, decorre de uma crença, brota e se esparrama pelo 
nosso coração e pela nossa inteligência de molde a renovar, a cada instan
te, a cada minuto, a cada hora, a cada dia a nossa capacidade de luta 
em benefício e em favor dos mais altos interesses sociais. 

Não acreditamos, e não acreditaremos, mercê de Deus, que seja inútil 
essa tarefa, levada a termo essa cruzada, com armas tão dignamente usa
das pela classe: a palavra e a escrita. 

Se S verdade que o som não se propaga no vácuo, se é verdade que 
muitos n2:o têm o privilégio de entender a leitura das coisas simples, é 
certo, contudo, que ouvidos sadiamente receptivos hão de ouvir a nossa 
voz, inteligências abertas e ensolaradas hão de entender o que escrevermos. 

Debrucemo-nos, momentaneamente, é este um grande instante, quan
do os grandes radares do País estão voltados para esta reunião, que 
busca e procura a harmonia dos homens e a harmonia das coisas, sobre 
os episódios sucedidos em um passado não muito remoto, em um presente 
dolorosamente próximo, para que se constate a procedência dessa grande 
queixa. 

Quando explodiu o grande movimento em 1964, para impedir o 
prosseguimento do caos, o povo acolheu a providência com radiosa expec
tativa. 

À época, a classe dos advogados não vacilou um só instante. Colo
cou-se ao lado da nova autoridade que buscava, com patriotismo, o con
certo da paz social, do império da lei e, notadamente, da ordem coletiva. 
Aderiu afetiva e civicamente à transmutação ocorrida, hipotecando toda a 
energia de sua inteligência às novas perspectivas que se abriam, acredi-
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tando nos novos horizontes que se descortinavam para a democracia bra
sileira. 

Para alcançar esse objetivo, para ver a Pátria reintegrada no primór
dio do Direito, da Paz e da Segurança, foi além: transigiu, e transigiu 
muito, compreendendo que, na repentina mutação de toda a sistemática 
governamental, naquele interregno entre a desordem e a ordem, entre. a 
falta de disciplina e a disciplina, entre o desmando e o mando, haVIa, 
necessariamente, uma zona intermediária, uma área "grígia", na qual, 
momentaneamente, poderiam ser sacrificados alguns princípios jurídicos 
em benefício, todavia, de um porvir melhor, de um futuro límpido, crista
lino, onde a Lei, a Paz e a Justiça haveriam de imperar. Procedeu a esse 
sacrifício de consciência para que a felicidade aspirada pela nossa gente 
viesse agasalhar os lares da família brasileira. Correram os dias, passaram
se os meses, foram-se os anos e aquela zona grígia, intermediária, foi se 
dilatando no tempo e no espaço. 

O que seria efêmero, passou a ser permanente, o que deveria ser 
momentâneo, passou a ser duradouro, o que deveria ser excepcional, passou 
a ser normal. Recebendo assim o primeiro e violento impacto de uma 
decepção o advogado verificou que pagava elevado preço por sua transi
gência inicial. Viu, em algumas áreas, a violência crescer, viu e sentiu direi
tos serem postergados e viu a hipertrofia se estabelecer na área dos órgãos 
diretivos, tudo isto gerando uma anômola, estranha e incompreensível sis
temática política com a desnecessária mutilação de básicos e fundamen
tais princípios asseguradores de elementares direitos da criatura humana. 

Foi então alteando a sua voz, levantando o seu brado, formulando o 
seu protesto, consignando o seu desagrado, manifestando a sua desapro
vação, reivindicando o Direito de intervir, não para que se restabelecesse 
o caos, não para aplaudir atos de crítica violenta, não para desprestigiar 
a autoridade, não para contestar a obediência à Lei, não para estimular o 
povo a qualquer ato de anárq~ica censur~, .mas ex~lusivamente, co:n._os 
olhos postos nos interesses maIores da Patna, mamfestar a sua opmwo, 
pertinente à imperiosa necessidade de que se estabelecesse um estado de 
direito, que jamais foi incompatível, ~om a harmonia social e com. as pr~
prias finalidades do estado democratICO. Nunca exagerou na mamfestaçao 
das pretensões. Desejou e deseia a condenação da violência, como forma 
de apuração da verdade; o arbítrio, como meio de averiguação da res
ponsabilidade; a censura, como recurso impeditivo da informação ~o povo; 
a forma processual restritiva do exercício amplo da defesa e as leIS agres
sivas aos direitos humanos. 

Desejou e deseja a eliminação de Atos Institucionais, que, como co:
pos estranhos na estrutura jurídica, desnaturam as tramitações processuaIs 
e conferem a ilimitação de poderes, de cuja amplitude alcança a área de 
injustificado arbítrio. Não cogitou e não cogita das criaturas humanas, que 
detêm eventualmente estes poderes, porque, ainda que sobriamente ma
nifestados, equilibradamente usados, honestamente utilizados, cuidadosa-
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mente exercidos, c?mo é o caso do eminente Presidente da República, 
general Ernesto GeIsel, que busca o acerto e a verdade são eles contudo 
uma arma de terrível capacidade agressiva e verdadei;amente destruidor~ 
d~s mais sensat~s e elementares manifestações de Direito. Desejou e de
seJa o restabelecImento da ordem de Habeas-Corpus, o único e fundamen
tal recurso capaz de preservar o mais primitivo de todos os direitos o 
direit~ de ~r e vir, <: ~eito de locomoção. Desejou e deseja que se atribua 
ao JUIZ a mdependencIa necessária para julgar, na grande certeza de que 
o seu pronunCIamento não está condicionado a um mal futuro a que po
derá ser submetido. 

Dir-.se-ia q.ue o J~iz, o grande Juiz, não necessita das garantias legais 
para re?lizar o xmper?uvo da sua consciência, para manifestar um princípio 
de Justlça, mas o JUIZ, com toda a sua crença está submetido às contin
gências :'I~manas, vítima, c~mo todos os hom~ns, das grandes fraquezas, 
sem pre}~lzo das ~a~des Virtudes. Por tudo isso é que desejou e deseja" 
ser partiCIpe, por direIto, da reconstrução nacional. 

. Desejou, por direito, carrear, na obra de restruturação dessa grande 
Pátna, os pedaços da sua inteligência e os pendores do seu coração. 

Por tudo isso é que não entende e não pode entender, porque é 
arredado, porque é afastado, porque é esquecido, quando a força do seu 
patrio~ismo se nã~ é maior, é igual a do maior dos patriotas. Centenas 
de LeIS, lembro ainda as palavras de Dario de Almeida Magalhães, cen
tenas, ao longo destes tempos, passaram a vigir e, em relação a elas, 
bem poucas, talvez em relação às mais inexpressivas a Ordem dos Advo-
gados se fez ouvir. ' 

Nas mais importantes, nas mais decisivas, nas que traçam rumos e 
estabelecem princípios, nestas, o grande sodalício, não foi chamado. 

. Ainda ag~ra ao pretender-se uma Reforma Judiciária, de que tanto 
pre~lsa o BraSil, se elaborou num Anteprojeto, nas obras dos silenciosos 
gabmetes. Ignoraram a Ordem dos Advo~ados. Nunca foi chamada e ali 
está a con~eqüência: não obstante os altos e incensuráveis prop6sitos 
do Sr. PresIdent.e da República; não obstante alguns· princípios contidos 
n.essa reforma sejam altame!lte moralizadores, na verdade, muitos até excep
clO~almente saneadores. nao se pode, contudo, falar que o Anteprojeto 
cOgite de uma reforma, porque se limitou, exclusivamente, a uma altera
ç~o ~e a}gu~as bases, particularmente, a relacionada com a última e supe
nor mstanCIa. 

. Esqueceram-se os seus eminentes autores, que esta reforma, na imen
Sidão desse País, há de ser de baixo para cima e não de cima para baixo. 
Esquecidas a Justiça de primeira instância, a retr6grada Justiça de Meno
res e outros tantos aspectos que deveriam sistematizar uma autêntica e 
verdadeira reforma. 

O trabalho apresentado. posto envolva algumas teses merecedoras de 
aplausos, cuida, particularmente, de modificações parciais e não pode me-
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recer o dignificante nome de Reforma de um Poder, o mais importante 
de todos eles, que é deficitário, superado e já não mais atende aos anseios 
e às esperanças de mais cento e dez milhões de habitantes. Uma Reforma 
do Poder Judiciário, uma autêntica Reforma, há de se estabelecer sem as 
peias de um Ato Institucional e com a consagração dos grandes institutos 
tlsseguradores das mais elementares manifestações da liberdade humana. 
Talvez, por isto, é que se não quis ouvir o advogado. 

Os pressupostos de seu comportamento são conhecidos. Tal fato, con
tudo não justificaria o afastamento de sua participação. Seria, na compo· 
siçã~ dos trabalhos, na mesa-redonda formada, quiçá, um voto venci~o, 
mas seria um voto. Continuaria lutando por sua tese, mas, como acredita 
na deliberação da maioria, vazada na livre manifestação do pensamento, 
saberia respeitar a soberana decisão assim tomada. 

Vejam, eminentes Conferencistas, que se não pode falar que a nos:,a 
classe se constitui em uma arma de perturbação da ordem. Por formaçao 
e por consci~ncia n?s lutamos pelos princí~ios ?a disciplina, d..? respei~o 
intransigente a autOridade, pelo acatamento a LeI e temos aversao doentia 
a qualquer forma de violência. 

Não admitimos que se procure combater a autoridade através da 
subversão ou de atos que atentem contra a ordem constituída e que se 
traduzem na conhecida forma do "terror", expediente insano que fere em 
profundidade mais do que o homem e a faIDIlia, fere a Pátria. Por força 
e por consciência temos aversão às modalidades políticas absorventes; o 
comunismo, na tradução de uma ditadura inaceitável, corrompendo, até 
mesmo as energias morais da nacionalidade, porque atentatório até à 
constit~ição da faIDI1ia cristã. O facismo e suas variantes de direita que, 
centralizando o poder nas mãos de um tirano, confrange o homem e cons
purca a grande constelação dos direitos humanos . 

Situamo-nos, assim, naquela posição política que reconhece, como 
legítimo o estado de direi!o, na sua plenitude; ~s p:>deres d~ es~ado: har
mônicos e condicionados as faculdades e às limItaçoes constltucIOnalS. 

O homem, tendo o seu patrimônio jurídico resguardado e tutelado 
por garantias constin:cionais, compr~e?dendo tod?s .os direitos iner:nt~s 
às manifestações de lIberdade, eSSenCIaiS e compatíveis com a sua propna 
natureza, será, assim, reconhecido, como a criatura de Deus: liberd~de de 
andar, de pensar, de falar, de crer, de votar e toda essa gama q~e .mtegra 
e compõe a mais bela doação feita pelo Criador, tendo como hmlte, em 
razão do interesse social, o pr6prio princípio da responsabilidade é, assim, 
uma força construtiva, inspiradora da própria tranqüilidade do País. 

A responsabilidade, s6 ela, se constitu~ ?~ grande e compreensíyel 
censura, no grande freio, no grande poder ImbIdo;,. para que s~ conslga 
harmonizar a tranqüilidade dos homens com o exerCICIO pleno da lIberdade. 

Verificam, assim, os meus nobres e eminentes colegas, como é opor
tuna esta reunião em prosseguimento das demais, notadamente aquela que 
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se realizou no Rio de Janeiro e organizada por este líder, que tanto digni
fica a classe, José Ribeiro de Castro Filho. 

Prossegue a Ordem dos Advogados do Brasil na sua imensa e hon
rosa tarefa. O seu Conselho Federal, integrado pelas mais altas expres
sões do pensamento jurídico deste País, abstraindo a figura deste eventual 
intérprete, e as suas Seccionais no trabalho de servir a Nação brasileira., 
são a expressão mais alta, se constituindo na guarda mais fiel dos bens 
da nacionalidade. 

Fácil, muito fácil ver, ao longo deste despretensioso trabalho, que o 
traço predominante da nossa tarefa, é o acentuado desinteresse pessoal. 
Nada para nós, nada para cada um de nós. 

A nossa luta é pelo próximo, a nossa luta é para os homens, a nossa 
luta é pela preservação do Direito, a nossa luta é pela intangibilidade da 
Justiça, a nossa luta é por aquilo que se denomina Pátria. " " 

"Pátria, terra-pátria! eis o ímã que prende todos os espí
ritos, O nume que adoram todos os corações. Rendemos-lhe 
o mais lídimo dos cultos -- o culto da consciência. Devota
mos-lhe o mais constante dos amores - o amor-próprio. 

Não sei que encanto tem p"ara nós este fragmento de solo 
onde vertemos a primeira lágrima, e este pedaço de céu donde 
bebemos a primeira luz. Não sei que enlevo nos despertam 
esses lares onde tentamos os primeiros passos, e esses lugares 
onde balbuciamos as primeiras preces. Não sei que emoção, 
que inefável e suavíssima emoção - ora alegre como a espe
rança, ora melancólica como a saudade - nos comunicam 
magicamente esses sítios, que abrigaram o nosso berço ou que 
abrigam as cinzas de nossos pais. 

Parece que os seus mesmos átomos se distendem por 
nossos ossos, que a sua mesma seiva circula por nossas veias, , 
que o seu mesmo calor sustenta a nossa vida; parece que o 
granito da sua história compõe o nosso caráter, e que até o 
disco de seus astros resplende em nossas faculdades; parece 
que das suas entranhas irrompe a nossa existência; que no 
seu seio mergulha a raiz do nosso ser. E assim identificados 
com a pátria, unidos à pátria como a alma e carinhosa mãe, 
repetimos sentidamente, entusisticamente, esta interrogação de 
Byron: 

"Não fazem estes céus, águas e serras, 
Uma parte de mim, e eu parte delas?" 

Estas palavras líricas de Alves Mendes simbolizam toda a grandeza 
do amor que os advogados votam ao seu solo. 
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Hoje, é bom que se diga e que se repita: estejam certos os respon
sáveis pelos destinos do País, que o advogado, como eles, se-prêOêüpam 
com a Segurança Nacional, se preocupam com o bem-estar de seu povo e 
contarão sempre com a colaboração da classe, respeitados os direitos do 
homem, observados os imperativos de lei e resguardado que seja todo o 
complexo de garantias constitucionais, na busca e na concretização do 
estado de Direito. 

Iniciaremos amanhã os nossos trabalhos. Alteemos, neste momento, 
os nossos olhos para os céus, pedindo ao Criador que ilumine as nossas 
inteligências, para que ao término desta reunião possamos colocar nas 
mãos dignas do Senhor Presidente da República o resultado da tarefa, 
como mais uma colaboração dos advogados na constante preocupação ete 
servir a sua terra, o seu povo, sempre com a intransigente vontade de pre
servar a Liberdade, o Direito e a Justiça. 

E então se poderá dizer, como diria o poeta, que este resultado, o 
resultado desta reunião, será, a um s6 tempo, "o cântico da terra e o cân
tico do céu, a voz do homem e a voz de Deus: a voz do homem agrade
cendo tamanho bem, e a voz de Deus abençoando tamanha obra." 

DISCURSO DO PRESIDENTE DA ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

Encerrando a solenidade, o Prof. Caio Mário da Silva Pereira pro
nunciou o seguinte discurso: 

"Como Presidente da instituição maior da nossa classe, cabe-me a 
wbida honra de abrir solenemente a VI Conferência Nacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

Mais uma vez, reúnem-se os profissionais para discutirem, em plano 
elevado, os problemas com que a corporação se defronta. Não se trata de 
estabelecer debates mais ou menos teóricos, à guisa de tertúlias bisanti
nas, senão de clarear matérias que dizem respeito a questões em que todos 
se encontram empenhados. Dá boa mostra destes propósitos o temário, 
cuidadosamente elaborado. 

Com efeito, tratou-se de formulá-lo em duas partes, subordinadas a 
epígrafes gerais, que por si sós traduzem os contextos em voga. 

No primeiro plano, foram colocados doze temas, compreendendo as 
preocupações da classe, em todos os seus aspectos, com a "independência 
e autonomia" do advogado e da instituição. 
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A 1N'D:E:P:E:NDENCIA DO ADVOGADO 

Em meu discurso de posse, ao ser investido nas suas atribuições dire
tivas, enviei mensagem a todos os advogados do Brasil, lembrando-lhes a 
necessidade de se preservar a independência profissional em face dos que 
detêm o poder, em face da magistratura, em face dos organismos empre
sariais, em face dos clientes mesmos. 

Sou, e sempre fui obediente a uma linha de comportamento que é 
a constante de minha vida privada e de minha vida pública, norteada pela 
inamovível fidelidade aos princípios morais, aos ideais demDcráticbs, e ao 
amor pela nossa profissão. 

PROGRESSO ECONOMICO E SOCIAL 

Cultor do direito no pretório e na cátedra, pratico e ensino a sobrele
vância daquele conceito que GEORGE RIPERT afirmou e desenvolveu, 
em obra repassada do mais puro sentido espiritual, quando acusa a impor
tância do positivismo jurídico e afirma ser impossível a separação absoluta 
do direi.to e da moral (La Regle Morale dans les Obligations Civiles, 
n. o 14). Árido e vazio, em verdade, seria o direito se se esgotasse na 
concepção da escola positivista, ainda que' apregoada e desenvolvida pela 
genialidade de DUGUIT ou pelo estruturalismo de KELSEN. Sua expres
são mais alta há de fixar-se no contexto jusnaturalista, como o proclama 
JEAN DABIN, posto que demasiadamente hermético no seu sectarismo 
neotomista. A regra jurídica, para atender aos anseios de uma sociedade 
sofredora como a do mundo de nossa geração, não pode satisfazer-se com 
um programa desenvolvimentista. O homem, como integrado na sociedade 
que o abriga, e especialmente como ser político, o zoon politikon de Aris
tóteles, não se contenta com se lhe oferecerem as conquistas de um pro
gresso maior, se se lhe recusa, ou até mesmo se se deixa de atender à 
satisfação daquelas aspirações que a palavra bíblica há dois mil anos sinte
tizava numa pergunta, cuja resposta está na consciência de cada um: de 
que lhe vale ganhar toda a terra, se o homem vem a perder a sua alma? 

PRESERVAÇÃO DOS VALORES ESPIRITUAIS 

Voltado para a elaboração jurídica, dotando-se de instrumental que 
o habilite a ganhar a corrida do desenvolvimento e o liberte da miséria 
que atinge e domina um terço de sua população, o Brasil sofre os apelos 
àesencontrados mas não inconciliáveis de influências contraditórias. Com 
nm índice de crescimento demográfico que se exprime na cifra ponderável 
de dois milhões por ano, tem a responsabilidade de encontrar um cresci
mento econômico que propicie três mil novos empregos por dia. B, sem 
sombra de dúvida, taxa elevadíssima. E os quadros jurídicos necessitam 
de viabilidade evolutiva crescente, para comportá-la. 
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B neste momento, entretanto, que se faz mister atentar em que, na 
elaboração do direito para nosso povo, cumpre não descurar que o ser 
humano tem o coração acima do estômago, e que a sociedade humana 
almeja a satisfação de necessidades materiais, mas precisa de ser contida 
nos lineamentos morais a que o grande civilista francês fazia apelo, e nos 
legou como a sua contribuição entre as forças "criadoras do direito". Se 
é uma verdade, e ninguém pode negá-lo, que as descobertas científicas 
hodiernas mudaram as condições da vida dos homens, não se pode tam
bém olvidar que o direito há de acompanhar este desenvolvimento, para 
adaptar a vida social às imposições do progresso. B necessário distinguir 
o progresso material, que se contenta com proporcionar conforto, bem
estar, facilidades ao homem - do progresso jurídico, que consiste em 
"ordenar o organismo da sociedade de tal forma que cada homem possa 
viver e agir com segurança, no reconhecimento do que deve aos demais, 
e no poder, também, de exigir o cumprimento do que eles lhe devem" 
(GEORGES RIPERT, Les Forces Créatrices du Droit, p. 67). 

RECONQUISTA DO TEMPO PERDIDO 

O segundo item de minhas considerações foi o político. Não no sen
tido da política partidária, da competição imediatista pelo poder e da 
pregação sectária. Política, naquela acepção que Rui Barbosa esclareceu, 
como "a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos, regras mo
rais, leis escritas, ou tradições respeitáveis"; e, neste elevado entendimento 
constitui "uma função, ou o conjunto das funções do organismo nacional; 
é o exercício normal das forças de uma nação consciente e senhora de si 
'mesma" (RUI BARBOSA, Coletânea Literária, organizada por Baptista 
Pereira, p. 309). 

E aqui é preciso recordar que a minha formação liberal, posto que 
realista, não se perdendo nos devaneios abstratos de um democratismo sem 
suporte, enxerga e reivindica o restabelecimento de princípios básicos para 
o regime brasileiro. Sem nos perdermos no licenciosismo destrutivo, é 
mister voltarmos as vistas para a fatalidade inevitável dos imperativos 
históricos. Nenhum país do mundo, em tempo nenhum, pode cultivar inde
finidamente o poder autocrático e sem contraste. Muitas vezes as nações, 
inclusive a Nação Brasileira, se tem desviado dos quadros democráticos. 
Quando, porém, tal ocorre, é transitoriamente. As forças imanentes da 
consciência cívica transigem com os eclipses da liberdade quando sensi
bilizadas pela necessidade de restabelecer a ordem comprometida. A inspi
ração da salus publica repele, todavia, o comprometimento permanente 
com as imposições da força. Difícil, sem dúvida, o retorno ao curso demo
crático, depois de desviada a agulha para os falsos nortes. Difícil e peri
goso, pois que muitas vezes ele se efetiva pela força, cujo desencadeamento 
traz aqueles riscos da música de Paul Ducas, em que o "aprendiz de feiti
ceiro" desencadeou a tempestade, e não conseguiu amainá-la depois. Pes
soalmente, e como Presidente da OAB, tenho usado as minhas responsa
bilidades para advertir da conveniência de procurarmos, antes que seja 
tarde, a reconquista do tempo perdido. 
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MISSÃO DOs ADVOGADOS 

A minha geração foi sacrificada no altar estadonovista. Quando atin
giu a idade adulta, e chegou o momento de aparelhar-se para competir 
nos prélios políticos, as liberdades públicas foram suprimidas, e o seu 
re~tabelecimen.to custou inevitado garroteamento, entre os antigos que for
ceJavam por ficar, e os mais novos, que chegaram depois, e ambicionavam 
vencer. Por isto mesmo eu receio que a geração jovem, a daqueles que 
amadurecem nesta década de setenta, sofra a frustração do alijamento, e 
busque nos extremos a satisfação de seus anseios. Por isto mesmo é neces
sário, quanto antes, reestruturar esta democracia brasileira, com as expe
riências de um passado, e as lições realistas do mundo contemporâneo. 

Dentro nas conotações evangélicas dos postulados morais, e das exi
gências irreversíveis da linha democrática, eu coloco a missão do advogado. 
E o faço no grande amor pela nossa profissão. Por mim, sou-lhe grato 
por tudo me haver dado. Por todos nós, que integramos a classe, faço-me 
arauto de quanto pode ela representar nesta quadra evolutiva nacional. 
Em todos os momentos da história pátria, o advogado, o letrado esteve 
e está presente. Muitas vezes a candência de seu verbo desagrada pelas 
:verdades que profere e pelas reivindicações que formula. Não o faz, porém, 
para seu conforto e seu bem-estar. Tem em mira ideais mais alevantados. 
Quando pleiteia a ampliação, do habeas-corpus e do mandado de segu
rança, visa à preservação dos direitos alheios, contra os desvirtuamentos 
do poder, falseados por autoridades desmandadas e exorbitantes dos limi
tes da legalidade. Quando proclama, como tenho eu feito inúmeras vezes 
da tribuna e pela imprensa, a necessidade de que se restabeleçam as 
prerrogativas da magistratura, não se arvora em paternalismo blandicioso, 
e não tem em vista os seus próprios interesses, porém, os da própria socie
dade, na convicção de que magistratura sem independência é justiça manca, 
e justiça imperfeita é a contradita da própria justiça. 

SIGNIFICAÇÃO DA CONFERENCIA 

Quando advoga o restabelecimento dos quadros democráticos e res
tauração institucional, não olha para suas próprias conveniências, porém 
coloca acima de tudo as da Nação Brasileira, que se ressente da desvir
tuação daqueles princípios que no passado edificaram a confiança nos 
altos destinos deste País, e o seu respeito no concerto internacional. 

Quando defende a liberdade de imprensa e profliga toàa espécie de 
censura, é na convicção sincera d<! que somente o debate público dos 
princípios e a crítica aberta aos erros e contrastes permite o aperfeiçoa
mento cultural e social do País. Este já cresceu muito, e se tornou adulto 
bastante para dispensar tutela intelectual. Já se conscientizou suficiente
mente para que se lhe reconheça a faculdade mesma de errar, de encon
trar os próprios caminhos, ou de condenar seus próprios erros, sem a 
direção todo-poderosa de alguns privilegiados, investidos do direito de 
veto a quaisquer criações do espírito. 
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Os advogados brasileiros, acudindo ao apelo de seu Presidente, com
parecem a Salvador, e aqui debatem aqueles temas que traduzem as suas 
aspirações atuais e as suas apreensõ<!s no momento. Enfocarão o exercício 
da profissão em face do poder público e em razão da igualdade e desi
gualdade da justiça; tratarão das prerrogativas constitucionais da magistra
tura e das imunidades e defesa dos direitos dentro no Estado de Direito 
como da inviolabilidade do domicílio do advogado; enfrentarão a refor
ma do poder judiciário e o direito de recorrer à justiça; meditarão na 
reforma penal e no relacionamento com a magistratura e o Ministério 
Público; cuidarão da previdência social e da seguridade do advogado; 
examinarão o ensino jurídico, a prática profissional e as distorções do 
mercado de trabalho; analisarão os problemas atuais do regime federativo 
e a participação do advogado no processo de reforma institucional; repen
sarão o princípio da segurança do Estado no regime democrático e o advo
gado perante o princípio da igualdade. 

No plano das reformas legislativas, os assuntos de atualidade atraem 
a atenção dos advogados, tais como as empresas multinacionais, a reforma 
das sociedades anônimas, a justiça agrária, os instrumentos legais de sele
ção profissional, a estruturação do imposto sobre serviço, a introdução 
no País do instituto do "ombudsman". 

,A REFORMA JUDICIARIA 

Sobre alguns destes pontos, não posso deixar de me deter. 

O Brasil inteiro tem suas vistas voltadas para a Reforma Judiciária. 
Numerosos tem sido os pronunciamentos de advogados e de magistrados 
sobre o emperramento da máquina judiciária do País. E não é de agora, 
mas de algumas décadas. As suas deficiências acumulam-se no tempo, 
desaguando numa inoperosidade crônica. Não basta que uma causa seja 
bem decidida. Ou um reduzido número de caUsas. O que pesa, e retrata 
um padrão cultural é que a Justiça, como organismo apto a dirimir os lití
gios, funcione em conjunto. A contenda, a demanda, o procedimento ill 

judicio é um inconveniente social, como em certo sentido comenta RENE: 
DAVID, tanto maior e tanto mais grave, quanto mais tempo perdure. 
Especialmente nas épocas de conjuntura, agravada pela espiral inflacio
nária de que não conseguimos livrar-nos, a procrastinação do desfecho 
dos feitos é arma utilizada pelos inescrupulosos, que lucram com a eter
nização dos processos, solvendo em moeda depreciada o que não pagaram 
na hora da conta. 
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ESPERANÇAS FRUSTRADAS 

A expectativa da classe foi muito grande, em face desta reforma em 
andameilto. E tanto maior a decepção, quanto maiores as esperanças. 
Como já me tenho pronunciado numerosas vezes, há certos pressupostos 
essenciai~ que se não podem desprezar no processo da reforma. Para bem 
expô-los, cumpre visualizá-Ia num enfoque de conjunto, pois que tanto mais 
eficiente será o trabalho, e tanto melhores os resultados quanto mais pos
sam atender aos seus objetivos fundamentais: rapidez por um lado, pois 
que justiça tardia é denegação de justiça; e por outro lado, se não é 
possível obter da contingência humana qll'~ atinja o ideal, é dever do Esta
do proporcioná-Ia o mais perfeita, que atenda às necessidades dos juris
dicionados. Nós outros, advogados, que trabalhamos com a justiça, sem 
nos subordinarmos aos seus órgãos, temos por isto mesmo a visão pers
pectiva das suas qualidades e das suas deficiências. Devíamos ter sido 
consultados e ouvidos, nos trabalhos de elaboração das emendas. E não 
fomos. Deveríamos ser convidados a cooperar, e não fomos. Cumprindo, 
todavia, o que considero o imperativo de quantos podem contribuir, e lhe 
faltam se se omitem, entendo e tenho declarado, que nos três graus de 
jurisdição a reforma há de operar-se. Em nível dos tribunais, cumpre 
evitar o estrangulamento. Mas não se pode desatender a que não convém 
mudar aquilo que bons resultados tem oferecido, como é o caso dos 
tribunais de alçada. É preciso· alterar no que o atual sistema se revela. 
insuficiente, como é a criação de mais dois tribunais federais de recursos. 
Na instância extraordinária, o programa a cumprir há de ser a concilia
ção entre o rendimento e a conservação das garantias aos direitos indi
viduais. Não será, por certo, a redução da competência da Corte Maior 
que atenderá aos anseios do País. 

UM APELO PARA A COLABORAÇÃO 

Não se pode, entretanto, em termos de reforma do Poder Judiciário, 
fechar os olhos ao drama do primeiro grau. Causas que se arrastam, e 
são mal decididas, desesperam os que lhe batem às portas. Não se pode 
compreender uma reforma de profundidade, sem se atender aos reclamos 
dos que litigam. A ausência de consciência julgadora transforma a justiça 
de primeira instância em ·estuá~o dos desenganos sociais. Ser:t a sua ~or
reção, todo o esforço despendIdo será frustro. Uma decepçao a maIS a 
suportar e desiludir. 

Divulgadas as emendas pela imprensa, prontamente designei Comis
são composta de três eminentes colegas, integrantes do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados, para acompanhar os trabalhos, e apresentar 
as sugestões condizentes com as aspirações da classe. Pondo as su~s espe
ranças no seu acolhimento, faço o meu apelo par~ que se conSIdere a 
nossa contribuição construtiva, mesmo quando reVIsta aspectos de uma 
crítica enfática. 
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CONFIANÇA NA JUSTliÇA 

Numa visão de conjunto, a reforma judiciária terá sido uma enorme 
desilusão, se não conseguir que se restitua a confiança num Poder Judi
ciário independente e convicto de sua projeção estrutural na sociedade. 
A Justiça é o derradeiro escolho a que se agarram os que naufraga:pl e os 
desenganados também. Em lhe faltando o senso de suas responsabilidades 
e o crédito dos cidadãos, é a própria descrença que se insta ala no con
ceito dos poderes estatais. 

Leis básicas, como a das sociedades por ações, estão em vias de 
elaboração, e eu conclamo os advogados do meu País a que lhes tragam 
as luzes de sua experiência. Sem arroubos demagógicos. Sem radicalismos 
inúteis. 

OS ADVOGADOS TRABALHAM PELO BRASIL 

Numa última palavra, eu me permito, com as responsabilidades da 
entidade corporativa desta classe, a mais conscientizada e a mais cons
ciente de quantas compõem a sociedade brasileira, dirigir uma palavra aos 
q,:e_:êm em suas mãos o leme dos destinos nacionais. 

~. Aqui embaixo, onde somos povo, mas uma parcela de povo dotada 
de olhos de ver, e ouvidos de ouvir, escutamos o marulhar de revoltas 
latentes. O brasileiro é essencialmente bom. Mas aqui já se percebe a 
instilação dos germes de um desassossego gerado pela necessi~a?e, 'pela 
carestia crescente das utilidades, pela descrença nos valores espmtuaJs. 

Todos sabem e compreendem que não é somente nosso o mal, nem 
aqui se implanta com características excepcionais. O mundo todo est.á 
enfermo. Mas é óbvio que nos países em desenvolvimento percutem maIs 
fundo as ·dificuldades que os desenvolvidos logram combater com mais 
poderosos instrumentos. 

Não basta pois, cogitar apenas das soluções econômicas. Estas são 
inequivocament~ necessárias. Cumpre porém atender ainda às aspirações 
que se plantam no campo cívico e político. São indispensáveis também. 

Dirigindo-me aos Advogados do Brasil, eu lhes trago, como sempre 
presente, saudação paternal e amiga. Eu os convoco a que trabalhem du
rante esta semana, fiéis ao espírito de solidariedade, e que ponham 
nesta VI Conferência da OAB o melhor de seus esforços e de suas inten
ções. Nós constituímos uma unidade granítica. Muito podemos fazer pela 
grandeza deste País, e muito mais se nos mantivermos amigos. 

Constituímos, repito, uma unidade inquebrantável, e é com o senti, 
mento desta unidade, que eu lhes dirijo a minha palavra de saudação, em 
nome da autonomia da Ordem, da independência da classe, e da felici
dade de cada um." 

- 43-


