
OS ADVOGADOS

O BACHAREL E A CRIAÇÃO DA ORDEM DOS
AD VOGADOS

O advogado compõe, com o juiz de Direito e o
promotor público, o triângulo responsável pela distri
buição da Justiça. De sua atividade nos pretórios depende
a maior ou menor correspondência das decisões tomadas
com a verdade substancial.

Ora, para que o advogado possa desempenhar bem
suas atribuições, não lhe basta estar tecnicamente pre
parado para exercê-las. Da mais relevante importância é
estar ele vinculado a uma entidade que proclame o pri
vilégio da inteligência, da dignidade, da sabedoria e da in
dependência, que são os titulos distintivos da nobre classe
dos advogados.’ Eis por que, após a criação, em 1827,
das duas primeiras academias de Direito, fundou-se, em.
1843, o Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros.
Nessa época, já se considerava imprescindivel a criação da
Ordem dos Advogados, aliás prevista nos estatutos
aprovados pelo Imperador como principal finalidade do
Instituto, “em proveito geral e da jurisprudência” (arti
go 2,°),

1. Levy Carneiro, Na Promotoria Geral do Distrito Federal, 1927.
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Contudo, durante a Monarquia, não obstante lançada por Montezuma, em seu discurso inaugural do Instituto dos Advogados, a campanha para a criação daOrdem, foram baldados todos os esforços neste sentido.Não menos árdua e improfícua foi a batalha travadadurante a 1 República. Projetós para a criação da Ordemforam apresentados pelo Barão de Loreto, Inglês de Souzae Eugênio de Barros, sem qualquer repercussão. Novosreveses sofreram os apresentados por Celso Bayma (1911)e pela comissão integrada por Aurelino Leal, Alfredo Pinto e Fernando Mendes de Almeida (1916/1921).
Sem dúvida, foi Alfredo Pinto Vieira de Meio, 15.0presidente do Instituto da Ordem dos Advogados, nobiênio 1912/1914, o mais ardoroso propugnador dacriação da Ordem, como desdobramento natural e lógicodo Instituto. Segundo o seu entendimento, a Ordem nãodeveria ser o monopólio de uma profissão liberal, mas oseu órgão disciplinador, o elemento permanente de suadefesa, um centro de atividade científica e de resistênciatenaz contra as incursões dos mercenários no templo daJustiça (João Gualberto de Oliveira, História dos Órgãosde Classe dos Advogados, p. 343).

Já então se declarava que na profissão do advogado“não existia disciplina e compostura suficientes, nemseleção, nem estágios, não tendo o valor que deviam ter osdiplomas científicos, a experiência, a proficiência, otirocínio e o esforço”.2

Ruy de Azevedo Sodré entende que as fortes impug-nações dos projetos apresentados aos parlamentos do Império e da República com vistas à criação da Ordem dosAdvogados do Brasil eram devidas precisamente ao zeloda liberdade profissional, depois proclamada pela Constituição de 1891, zelo que, entretanto, impedia a correção

2. Azevedo Marques, in Ruy Azevedo Sodré, O advogado, seu estatutá e aética profissional, 2. a edição, 1967.
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dos desmandos que então se observava nos diversos se
tores da advocacia.3

Paradoxalmente, foi num momento em que estavam
susrensas as liberdades públicas e restringidos os direitos
individuais, no momento mesmo em que a insânia do
poder pessoal se instalava no País, com todas as agravan
tes do arbítrio e da violência, que se criou a Ordem dos
Advogados do Brasil, por força de dispositivo especial in
cluido no decreto n.° 19.408, de 18/X1/1930, que reor
ganizou a Corte de Apelação do Distrito Federal. Su
perouse, então, o descabido preconceito de que o órgão
representaria um privilégio da classe, violador do cânone
constitucional da igualdade de todos perante a lei.

O certo, porém, é que se tratava de um órgão de
utilidade pública essencial, absolutamente imprescindível
para selecionar, disciplinar e defender os causídicos do
País, devendo ser oficializado sem maiores protelações.

A Ordem dos Advogados Brasileiros foi obra do
desembargador André de Faria Pereira, que convenceu o
então ministro da Justiça do governo provisório a in
troduzir naquele decreto o artigo que tomou o n.° 17 e que
a declarava criada. “Fica criada a Ordem dos Advogados
Brasileiros, órgão de disciplina e seleção na classe dos ad
vogados, que se regerá pelos estatutos que forem votados
pelo Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, com
a colaboração dos Institutos dos Estados e aprovação pelo
Governo”.

“A Revolução de 1930 — escreve Levy Carneiro no
parecer que encaminhou ao góverno a minuta do decreto
de regulamentação da OAB — deu um alto significado à
criação da Ordem, enquadrando-a entre as reformas que
devem remodelar a nacionalidade. E não terá errado.
Porque a OAB é uma das criações necessárias para a

3. Ruy de Azevedo Sodré, op. cit..
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moralização da vida pública nacional, que todos sentimos adurgente empreender”. Di
Antes da criação da Ordem dos Advogados do Brasil,se não havia disciplina, nem compostura na classe, menosainda haveria seleção para nela ingressar. pa
Segundo André de Faria Pereira, não havia egresso de

das penitenciârias ou comerciante falido que não se se
julgasse com o direito de sobraçar uma pasta e afrontar o 19
pretório no exercício da mais degradante rabulice. A consciência coletiva repelia os intrusos, mas seus malefícios 15
desmoralizavam o ambiente a tal ponto que a função de de
advogado despertava suspeitas. “Os causídicos dignos do 1
nome sofriam a concorrência desleal de aventureirosousados e não havia meios de neutralizar a intoxicaçãocausada no meio social pelos elementos claudicantes, queprosperavam a sombra de generalizada irresponsabili- todade”.

Concluido o curso de Direito, o bacharel apresentava tiro diploma, para simples registro, nos tribunais de Justiça,que não apuravam, nem sindicavam da sua procedência;registravam-nos apenas. E, assim, o bacharel tornava-se,
disem qualquer formalidade, advogado. A disciplina ficavaa cargo de juízes e tribunais.

A CARREIRA DO ADVOGADO

Decorridas, porém, mais de quatro décadas desde en- actão, a advocacia apresenta-se como uma profissão dis- 1hciplinada, coesa, quase inteiramente escoimada dos seabusos e falhas de outrora. fl

A Ordem teve o condão de infundir no espíritopúblico maior confiança na capacidade moral e intelectual
Nde seus componentes, propiciando, ademais, respostas o

4. André de Faria Pereira, Discurso na sessao comemorativa do 25.0 aniversárioda Instalaçao da OAB. er
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adequadas às mais árduas e complexas questões de
Direito.

De 1930 até nossos dias, o regulamento da Ordem,
baixado com o decreto 22.478, de 20 de fevereiro de 1933,
passou por inúmeras reformas, consubstanciadas no
decreto 24.631, de 9 de julho de 1934; na lei 510, de 22 de
setembro de 1937; nos decretos 24.185, de 30 de abril de
1940; 2.407, de 15 de julho de 1940; 3.063, de 19 de fe
vereiro de 1941; 4.803, de 6 de outubro de 1942; 5.410, de
15 de abril de 1943; 7.359, de 6 de março de 1945; 8.403,
de 20 de dezembro de 1945; e nas leis 690, de 30 de abril de
1949 e 1.183, de 28 de agosto de 1950.

Finalmente, surgiu o novo estatuto, baixado com a lei
4,215, de 27 de abril de 1963, posto em vigor em 9 de
junho do mesmo ano, com alterações substanciais em
todo o sistema, tendentes a acompanhar a evolução
política e jurídica por que veio passando o País nos úl
timos tempos.

A OAB tem a forma federativa e se compõe dos
seguintes órgãos: conselho federal e conselhos seccionais,
diretorias das subsecções e assembléias gerais dos ad
vogados. O conselho federal, com sede na Capital da
República, “é o órgão supremo da Ordem dos Advogados
do Brasil”.

Õrgão de cooperação com a Justiça e indispensável
ao bom desempenho desta, a Ordem, pelas finalidades que
lhe são reservadas, executa, inquestionavelmente, um
serviço público especializado de caráter permanente, e da
natureza daqueles que só podem ser realizados por en
tidade estatal ou por entidade a que se transferiu o atri
buto específico da autoridade estatal, isto é, o imperium.
Na execução de sua tarefa e no exercício de seus poderes a
Ordem não está subordinada senão à lei. Não se colocou
na dependência hierárquica de qualquer outro órgão ou
entidade. Não conhece ela qualquer outra forma de con
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trole, senão o jurisdicional. Armada de tais poderes,votada ao desempenho de serviços públicos de altarelevância, investida de tão marcante autoridade pública,a Ordem é uma corporação profissional a que se conferiram também atribuições de natureza estatal, dando-lheo caráter de ente público, de pessoa jurídica de DireitoPúblico.5

Recentemente, a propósito das exigências da OABrelativas ao cumprimento, pelos recém-formados, dos dispositivos insertos em seu regulamento, determinantes do es
estágio e do exame de Ordem (artigos 50 a 53), procurou-se argumentar com urna suposta colidência das normas emquestao com o principio da liberdade do exercicio profissional, com o indisfarçável objetivo de regredir ao an- tetenor regime de irresponsabilidade, em favor exclusivo da mproliferação desmesurada de faculdades de Direito noPaís.

A propósito, o eminente jurista Nehemias Queiroz, naexposição de motivos que acompanhou o projeto 1,751,de 1956, elaborado pela Ordem dos Advogados do Brasil, d
afinal transformado nalei 4.215, de 27 de abril de 1963, E
assim se manifestava: “A fim de tornar exeqüível o poder O
de seleção da Ordem, meramente teórico até agora, as-segurando a manutenção de uma verdadeira consciênciaprofissional e elevando, ao mesmo tempo, o nível cultural d(
da classe e a sua eficiência técnica, estabeleceu-se a exigên- e
cia do estágio profissional como requisito para inscrição P’no quadro de advogados. O estágio será permitido a partir Cl.
do quarto ano do curso jurídico, de modo a assegurar aocandidato sua conclusão simultaneamente com a diplo— ccmação universitária. O Exame de Ordem (“bar examination’ ‘),será obrigatório apenas para os candidatos à biscrição que não tenham feito o estágio profissional ou paraos que não tenham comprovado satisfatoriamente o seu ef

D5. Dano de Almeida Magalhes, in Revista de Direito Administrativo, 20: 340. —R.J.
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exercício e resultado. (art. 49). Para não acrescentar mais
de dois anos ao currículo do candidato a advogado,
adotou-se uma fórmula transacional ao sistema dominan
te nos Estados Unidos e na Europa, sem dúvida ainda
mais rigoroso que o estabelecido no anteprojeto”.

Mas os interesses pessoais, contra os quais o governo
federal não soube resguardar-se, impuseram a edição da
Ie 5.842, de 6 de dezembro de 1972, que dispensou os
bacharéis que realizaram junto às respectivas faculdades o
estágio de prática forense e organização judiciária, do
exame de Ordem e do estágio feito em convênio com a
OAB.

Numa atitude realmente incompreensível, o presiden
te da República sancionou o projeto de lei que pratica
mente extinguiu o chamado “exame de Ordem” — que a
isso equivale a dispensa para quantos tenham feito estágio
nos cursos de Direito ou fora deles, que, na verdade, nada
representam — acabando, pois, por liquidar com a
carreira do advogado. Pasma que o tenha feito, sobretudo
depois que a matéria, submetida ao Conselho Federal de
Educação havia obtido deste pronunciamento favorável.
O órgão do Ministério da Educação fora chamado a
opinar porque o principal argumento invocado pelos que
desejavam abolir aquela prática moralizadora e sanea
dora, aliás recentemente instituída, era que o livre
exercício da profissão não poderia ser obstado depois de
percorridos, pelo candidato, os cinco anos de uma fa
culdade de Direito, com aproveitamento formal.

Ë precisamente neste ponto que reside õ grande
equívoco que, de tão visível, compromete quantos se
bateram e se deixaram emaranhar pelos argumentos
demagógicos daqueles que conseguiram, com o ato
presidencial, a abolição do sistema moralizador. Com
efeito, as faculdades de Direito formam bacharéis em
Direito e Ciências Sociais. Não formam advogados. Para
que o bacharel se transforme em advogado e possa atuar
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profissionalmente é necessário que se registre no organismo de classe que é a Ordem dos Advogados, onde váriosrequisitos são comumente exigidos. Somente o preenchimento destes é que decidirá da admissão do bacharelnos quadros da entidade. O “exame de Ordem” era, tão-somente, um desses requisitos, análogo aos que se antepõem às carreiras da magistratura, do Ministério Público, da Polícia ou da advocacia do Estado. Ora, jamaisse consideraram estes últimos exames como indevida intromissão, de órgãos ou instituições, em assuntos de exclusivo interesse do Ministério da Educação, impeditivada livre atividade profissional.

Mas, a verdade é que a proliferação de faculdades deDireito por todo o País, muitas das quais não passam deveículos de obtenção de diploma universitário, fez cair onível do ensino, ensejando o aparecimento de profissionais não-qualificados, muitos dos quais totalmente incapazes de arcar com a defesa de seus constituintes. Comisso, a máquina judiciária não poderia funcionar racionalmente, ora ocorrendo a hipertrofia de um, ora deoutro, dos membros que compõem o complexo judiciário:a magistratura e o Ministério Público. O único prejudicado, em conseqüência da omissão, era o público quecomparece diante dos pretórios para pleitear justiça.
Foi com o intuito de sanar essa situação que se resolveu estabelecer o chamado “exame de Ordem”, consistindo em próvas a que deveriam submeter-se os bacharéisque desejassem exercer a advocacia. Embora as provasnão envolvessem questões de maior dificuldade para osque concluem um curso de Direito, o índice de reprovações começou a evidenciar a crassa insciência com queos estudantes de nossas faculdades deixam os bancosacadêmicos, revelando não somente graves falhas no seupreparo profissional, mas lamentáveis lacunas em conhecimentos básicos, inclusive no vernáculo. Conformefoi amplamente divulgado pela OAB, muitos dos can
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didatos que se apresentaram não sabiam, sequer, expres
sar-se de forma inteligível.

Grande celeuma então se estabeleceu. E, de todas as
maneiras, procurou-se impedir a continuidade da ação
saneadora, fundamentada em claros textos legais. Houve
politicos que acorreram, pressurosamente, em defesa do
“sagrado e livre direito ao exercício profissional.” Con
denou-se como intolerável a atitude da OAB, reprovando-
a por sobrepor-se ao ensino universitário e censurá-lo.
Nessa canoa chegou a embarcar o próprio ministro da
Educação, que logo em seguida, porém, reviu sua posição.
E, como coroamento da campanha então encetada foi
apresentado projeto de lei revogando, nesse ponto, o
regulamento da Ordem. Contudo, e no obstante a
manifestação do Conselho Federal de Educação, o alu
dido projeto de lei, após tramitar silenciosamente, foi
aprovado e sancionado.

Não é possível aceitar semelhante posição do governo
federal, posto que a Revolução foi deflagrada, precisa
mente, em defesa de princípios morais que vinham sendo
relegados na República anterior. O “exame de Ordem”
tinha significado altamente moralizador. Existia para im
pedir que interesses de grande relevância, em jogo nas
causas judiciárias, fossem manejados por mãos inábeis e
canhestras que pudessem ocasionar males muitas vezes
irreparáveis.

Mas o pior já está feito. E muito mal ficaram, nesse
passo, o ministro e o Conselho de Educação. Com efeito,
contrariando posteriores manifestações do então ministro
Jarbas Passarinho e o parecer daquele órgão, é que se
converte em norma legal o obtuso e malsinado projeto.

Voltamos, pois, melancolicamente, ao sistema an
terior, depois de havermos galgado importante degrau no
sentido da moralização de nossos costumes. E a respon
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sabilidade desta marcha-à-ré cabe, sem dúvida, ao presidente Médici e a seus assessores mais diretos.

A VINCULA ÇÃO DA OAB AO MINISTÉRIO DO
TRA BALHO

Data ainda deste ano um novo golpe desferido contra
a OAB.

O decreto n.° 74.000, de 1.0 de maio de 1974, de
terminou a vinculação do conselho federal e dos conselhos
seccionais da OAB ao Ministério do Trabalho, para os
fins dos artigos 19 e 26, do decreto-lei 200, de 25 de fe
vereiro de 1967 e 3,0, do decreto-lei 900, de 29 de dezem
bro de 1969. (‘).

(*) Decreto lei n.° 200/67: “Art. 19 — Todo e qualquer órgão da AdministraçãoFederal, direta ou indireta, está sujeito à supervisão do Ministro do Estado competente,excetuados unicamente os órgãos mencionados no art. 32, que estão submetidos àsupervisão direta do Presidente da República”.
“Art. 26 — No que se refere à Administração Indireta, a supervisão ministerialvisará a assegurar, essencialmente: 1 — a realização dos objetivos fixados nos atos deconstituição da entidade; II — a harmonia com a política e a programação do Governono setor de atuação da entidade; III — a eficiência administrativa; IV — a autonomiaadministrativa, operacional e financeira da entidade. Parágrafo único — A supervisãoexercer-se-a mediante adoção das seguintes medidas, além de outras estabelecidas emregulamento: a) indicação ou nomeação pelo Ministro ou, se for o caso, eleição dosagentes da entidade, conforme sua natureza jurídica; b) designação, pelo Ministro, dosrepresentantes do Governo Federal nas Assembléias Gerais e órgãos de administraçãoou controle da entidade; c) recebimento sistemático de relatório, boletins, balancetes ejnformações que permitam ao Ministro acompanhar as atividades da entidade e aexecução do orçamento-programa e da programação financeira aprovados pelo Governo; d) aprovação anual da proposta de orçamento-programa e da programaçãofinanceira da entidade, no caso de autarquia; e) aprovação de contas, relatórios ebalanços, diretamente ou através de representantes ministeriais nas Assembléias eórgãos de administração e controle; O fixação, em níveicompativeis com os critérios deoperação econômica, das despesas de pessoal e de administração; g) fixação de critériospara gastos de publicidade, divulgação e relações públicas; h) realização de auditoria eavaliação periódica de rendimento e produtividade; i) intervenção, por motivo de interesse público”. Decreto lei n.° 900/69: “Art. 3•0

— Não constituem entidades da Administração Indireta as fundações instituidas em virtude de lei federal, aplicando-se-lhes, entretanto, quando recebam subvenções ou transferências à conta do orçamentoda União, a supervisão ministerial de que tratam os artigos 19 e 26 do Decreto lei n.°200, de 25 de fevereiro de 1967”.

222



Ora, semelhante subordinação afeta a independência
e as características estruturais da corporação, ignorando
até suas próprias finalidades e, por isso, impedindo, em
ú1tiiia análise, que se tomem posições, como tantas vezes
tem acontecido, contrárias a atos do governo.

Aliás, o problema não é novo, pois o decreto 60,900,
de 26 de junho de 1967, fundamentado no que dispõe o
decreto-lei n.° 200 de 25 de fevereiro do mesmo aflo, ten
tou efetivar a aludida subordinação. E, na ocasião, o
próprio consultor jurídico do Ministério do Trabalho e
Previdência Social manifestou-se contrariamente à me
dida, ponderando que a “Ordem tem o balizamento de
sua ação nas disposições do seu Estatuto, que impede
quaisquer transbordamentos, devendo ser assinalado,
também, que a sua conduta, até agora, tem sido serena,
ponderada e patriótica, inspirada, sem dúvida, na gloriosa
tradição do venerável Instituto dos Advogados Bra
sileiros, sempre alheio a paixões políticas, insubmisso a
qualquer dependência hostil a propósitos pessoais”.

A verdade é que a vinculação da Ordem dos Ad
vogados ao Ministério do Trabalho contraria, frontal
mente, o disposto no artigo 139, da lei 4.215, de 27 de
abril de 1963, o qual estabelece que não se aplicam à
Ordem dos Advogados disposições legais referentes a
autarquias e entidades para-estatais.

A Ordem dos Advogados não se enquadra entre as
entidades qualificadas como empresas públicas, autar
quias ou sociedades de economia mista, mencionadas no
art. 4.°, item II, do mencionado decreto-lei n.° 200, de
1967. Conforme já decidiu o Tribunal Federal de Re
cursos, a Ordem é uma entidade jurídica sui generis, que
desempenha serviço público federal, não só porque a lei
assim o declara mas, também, pela própria natureza da
finalidade a que se destina, como órgão de seleção, defesa
e disciplina da classe dos advogados em toda a República.
O que lhe incumbe é o encargo de zelar pelo exercício
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regulr e correto da advocacia, a fim de que as instituições
judiciárias também se desincumbam de seus deveres de
maneira escorreita e eficiente. Está apenas subordinada à
lei, não se colocando sob a dependência de qualquer outro
órgão ou entidade.

Para bem cumprir suas finalidades, a Ordem dos Ad
vogados não pode subordinar-se a qualquer dos poderes
do Estado — nem ao Executivo, nem ao Judiciário, nem
ao Legislativo. Deve ela dispor de mais ampla liberdade
no exercício de suas funções, posto não ser possível es
quecer que o advogado, ao defender o Direito, pode
voltar-se contra o próprio governo, como frequentemente
acontece. E a citada lei 4.215 impõe à Ordem dos Ad
vogados o dever de defender o advogado quando este tiver
suas prerrogativas ofendidas, ainda que o autor da ofensa
seja um órgão do Estado.

Ora, se a Ordem não tiver liberdade de ação, será im
possível exigir-lhe o cumprimento desse dever legal.

O problema deve, pois, dada sua relevância, ser
reexaminado pelo governo federal, para que se revogue o
decreto impertinente, ao menos na forma da recente
manifestação do ministro da Justiça, aliás amplamente
noticiada pela imprensa.

A MISSÃO DO ADVOGADO

A Ordem dos Advogados do Brasil, trilhando com
firmeza o sáfaro caminho que lhe impõem as exigências da
liberdade humana e os reclamos da justiça social, im
prime, sem dúvida, toda uma nova e galharda orientação
à advocacia (Na defesa das prerrogativas do advogado,
OAB, secção de São Paulo, coletânea organizada pelo
conselheiro Paulo Sérgio Leite Fernandes).

Em tese apresentada à VI Conferência da OAB,
Arnold Wald assim definiu a missão do advogado: “Não t
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se pode contar nem entender a história de um país sem
destacar o papel desempenhado pelos advogados. Se não
são eles que, necessariamente, criam todas as técnicas de
controle social, cabe-lhes sempre fazer com que tais téc
nicas funcionem no interesse social. Assim, as idéias gerais
lançadas pelos filósofos ou pelos políticos só se trans
formam em realidades concretas em virtude do trabalho
do advogado em prol dos interesses individuais ou
coletivos. Foi a técnica jurídica utilizada nas colônias in
glesas da América do Nõrte que garantiu os direitos do
homem com mais eficiência do que todas as declarações
verbais da Revolução Francesa.

“Do mesmo modo que a grandeza de um país no
cenário mundial pode ser apreciada pela sua contribuição
artística ou científica, entendemos que ela decorre, me
quivocamente, das técnicas criadas pelo seu direito para
assegurar o bom funcionamento das instituições e para
proteger as liberdades individuais. Assim, criações juris
prudenciais como a teoria do desvio de poder e a revisão
dos contratos administrativos engrandeceram o Conselho
de Estado na França e firmaram a sua posição no campo
internacional.

“Do mesmo modo, a doutrina brasileira do habeas
corpus, a proteção possessória dos direitos pessoais, a
criação do mandado de segurança como instrumento de
defesa de direitos individuais e o princípio da isonomia no
Direito Administrativo honram, sobremaneira, o nosso
pais.

“A vida do Direito uão é lógica. É essencialmente
histórica. Os grandes conceitos básicos decorrem da cons
trução realizada pelos estudiosos do Direito, advogados,
professores e magistrados. Assim, a tese de igualdade de
todos perante a lei, do dueprocess of law, a conceituação
da liberdade de ir e vir são conquistas decorrentes da cons
trução dos advogados na luta diária da vida forense.
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“O dever do advogado consiste, pois, em viver osproblemas do seu tempo, com a responsabilidade social dosacerdócio que exerce, não se admitjndo mais que se limite, nos seus trabalhos, ao estudo de questões meramente especulativas sem repercussão prática, j
“Os nossos grandes juristas foram os grandes advogados das causas de seu tempo e, em torno de interessesindividuais ou coletivos lesados, construiram as tesesbásicas do nosso Direito. Assim aconteceu com Nabuco deAraújo e Teixeira de Freitas, no Império, com RuyBarboza e Clovis Bevilacqua no início da República e,mais recentemente, com Amoldo Medeiros da Fonseca,San Thiago Dantas e outros.
“Os próprios magistrados não podem deixar de serconstrutores do Direito. Foi o caso de Marshall, Holmes eBrandeis na Suprema Corte dos Estados Unidos e de Edmundo Lins, Pedro Lessa, Filadelfo Azevedo e CastroNunes no Supremo Tribunal Federal do nosso país.” .

Na verdade, a tendência do Direito caracteriza-se pelaampliação das liberdades individuais &pelas restrições dasliberdades econômicas. Deste modo, o exercício da advocacia assume o caráter de função social quando oprofissional observa as normas da ética, tendo em vista oresguardo da ordem jurídica e a tutela da pessoa humana,defendendo intransigentemente os postulados’ da liberdade, tão bem sintetizados pela grande figura de advogado, que foi Ruy Barboza, ao proclamar: “Creio naliberdade onipotente, criadora das nações robustas; creiona lei, emanação dela, o seu órgão capital, a primeira dassuas necessidades; creio que neste regime não há outrospoderes soberanos, e o soberano é o Direito, interpretadopelos tribunais; creio que a própria soberania popularnecessita de limites, e que estes limites vêm a ser as suasConstituições, por ela mesma criadas, nas suas horas deinspiração jurídica, em garantia contra os seus impulsosde paixão desordenada; creio que a República decai
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porque se deixou estragar, confiando no regime da força;
creio que a federação perecerá, se persistir em não acatar e
elevar a justiça; porque da justiça nasce a confiança, da
confiança e tranqüilidade, da tranqüilidade o trabalho, do
trabalho a produção, da produção o crédito, do crédito a
opulência, da opulência a respeitabilidade, a duração, o
vigor; creio no governo do povo; creio, porém, que o
governo do povo pelo povo tem a base da sua legitimidade
na cultura da inteligência nacional pelo desenvolvimento
nacional do ensino, para o qual as maiores liberalidades
do Tesouro constituíram sempre o mais reprodutivo em
prego da riqueza pública; creio na tribuna sem fúrias e na
imprensa sem restrições, porque creio no poder da razão e
da verdade; creio na moderação e na tolerância, mi
progresso e na tradição, no respeito e na disciplina, na im
potência fatal dos incompetentes e no valor insuprível das
capacidades.

“Rejeito as doutrinas de arbítrio; abominó as di-
taduras de todo gênero, militares ou científicas, coroadas
oupopulares; detesto os estados de sítio, as suspensões de
garantias, as razões de Estado, as leis de salvação pública;
odeio as combinações hipócritas do absolutismo dissi
mulado sob as formas democráticas e republicanas;
oponho-me aos governos de seita, aos governos de facção,
aos governos de ignorância;, e quando esta se traduz pela
abolição geral das grandes instituições docentes, isto é,
pela hostilidade radical à inteligência do país nos focos
mais altos da suá cultura, a estúpida selvageria dessa
fórmula administrativa impressiona-me como o bramir de
um oceano de barbárie ameaçando as fronteiras de nossa
nacionalidade”.
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