
 

 
1 

Discurso do Presidente Fernando Ribeiro Lins 

 

  No ano em que a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

Pernambuco completa seus 90 anos de fundação tenho o desafio e a 

honra de, juntamente com a minha diretoria, Ingrid Zanella, Ivo 

Amaral, Manuela Alves, Carlos Barros, e todo o Conselho Estadual, 

na pessoa da Dra. Nair Andrade destaco toda sua composição; Anne 

Cabral, à frente da Caixa de Assistência dos Advogados; Leonardo 

Moreira, na direção geral da Escola da Advocacia; e Nelson Barbosa, 

na presidência do Tribunal de Ética e Disciplina, conduzir os destinos 

da advocacia pernambucana neste próximo triênio. 

 

    Aos mesmo tempo em que assumo esse desafio tenho a 

serenidade e a confiança de que, com o apoio de todos os meus 

pares, os anos que me dediquei à instituição, como conselheiro, 

diretor e, com muita honra, presidente da Caixa de Assistência dos 

Advogados de Pernambuco, me concederam conhecimento e 

coragem, para trilhar os melhores e mais acertados caminhos para a 

nossa instituição, cuja função ultrapassa os muros da entidade e 

alcançam a defesa dos interesses da sociedade. 

 

  Pois sendo uma instituição sui generis como é, a OAB 

Pernambuco, de forma imparcial, independente e apartidária, pontos 

que sempre defendi na minha trajetória de Ordem e principalmente 

agora quando da minha postulação à presidência, tem o dever de se 

posicionar em defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado 

democrático de direito, dos direitos humanos e da justiça social. 
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  Mas os desafios que se apresentam são imensos frente a 

pandemia que já levou a vida de milhares de brasileiros, muitos 

desses colegas advogadas e advogados pernambucanos. E que 

insiste em permanecer assustando a todos com as novas variantes. 

 

 Porém, em que pese o momento, olho para a bela história da 

nossa OAB Pernambuco para cada “tijolo” que os ex-dirigentes, com 

muitos esforços, assentaram, para os erros e acertos, e tenho a firme 

convicção de que os seus 90 anos, que se completam, não foram em 

vão! E exatamente por isto, temos muito ainda por fazer.  

 

  Tivemos a grande felicidade de contar neste período com 

colegas que deram sua importante contribuição e destaco alguns 

deles que tive o prazer de conhecer e conviver, como Dr. Joaquim 

Correia de Carvalho Jr, Otávio Lobo, Aluizio Xavier, Jorge Neves e 

Ademar Rigueira.  

 

  E destaco em especial os ex-presidentes, que tive a satisfação e 

o prazer de trabalhar e tê-los como companheiros  de gestão, Pedro 

Henrique Reynaldo Alves, Ronnie Preuss Duarte e Bruno Baptista.  

 

  Colegas que de forma abnegada, cada um deles em sua época 

e da sua forma, deram importante contribuição à nossa OAB 

Pernambuco, permitindo que a nossa instituição evoluísse em 

estrutura, organização e importância para a advocacia e também a 

sociedade pernambucana. 
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  Não restam dúvidas, portanto, que a OAB Pernambuco tem um 

papel de destaque não só em nosso Estado, mas em todo sistema do 

Conselho Federal da OAB. 

 

  E esse destaque se dá principalmente em razão do perfil dos 

filhos do Leão do Norte, da garra e lealdade que nos caracteriza, da 

permanente parceria que há entre os integrantes da advocacia 

pernambucana, do trabalho incansável da OAB Pernambuco, da 

dedicação imensurável dos presidentes das subseccionais 

pernambucana, da Caixa de Assistência do Advogados e a Escola da 

Advocacia à toda a nossa classe.  

 

 Em que pese o período pandêmico, colocamos em prática 

diversos projetos, através da Caixa de Assistência dos Advogados de 

Pernambuco entregamos uma nova sede, que fica no segundo andar 

do edifício sede da OAB Pernambuco, em que os colegas dispõe de 

uma farmácia, consultórios médicos, corretora de seguros, programa 

de atendimento psicológico, rede de apoio para as advogadas e 

estagiárias vítimas de violência domésticas, bem como aos colegas 

advogados e advogadas e estagiários vítimas de violência de gênero 

e raça, dentre outros serviços, benefícios e ações.  

 

  E aqui, agradeço a todos os diretores que estiveram comigo na 

CAAPE, minha vice na época Patrícia Maaze, importante parceira em 

todos os projetos; o  Secretário Geral Cláudio Alexandre Correa, 

responsável direto pelo projeto da Farmácia da Advocacia; Ricardo 

Sampaio diretor tesoureiro, que foi um guerreiro no controle das 

finanças da instituição; e todos os demais diretores. Claro, não podia 
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esquecer os funcionários que se dedicaram incansavelmente, aqui 

destaco Baltazar Monteiro, Ana Paula Teles e Priscila Brennand.  

 

  E confesso que no primeiro momento jamais pensei em ser 

presidente de Caixa de Assistência do Advogados, e só aceitei 

porque o amigo Bruno Baptista me sugeriu e me relatou a 

importância do trabalho realizado pelas Caixas de Assistência. 

Realmente o trabalho é encantador e o melhor, amigo Bruno, 

extremamente recompensador. Viva as Caixas de Assistências da 

Advocacia! 

 

 Por sua vez, a OAB Pernambuco também neste período 

pandêmico, sob a batuta no presidente Bruno Baptista, se reinventou 

e não mediu esforços para atender as necessidades da advocacia, 

mas de toda a sociedade pernambucana. E tenho a convicção que a 

Caixa de Assistência foi a principal parceira da OAB Pernambuco! 

 

  E os que conseguiram se desvencilhar desse mal do século tem 

agora a difícil tarefa de se adaptarem a uma nova realidade e a OAB 

Pernambuco estará ao lado de cada colega advogada e advogado 

pernambucanos para que juntos, de forma unida, possamos superar 

esse momento. 

 

 

 E aqui destaco a importância da interlocução que haverá entre a 

OAB Pernambuco e os Poderes Judiciário, Executivo, Legislativo e o 

Ministérios Público, em todas suas esferas. Afinal de contas a 

advocacia é essencial à administração da Justiça, como bem destaca 



 

 
5 

nossa Constituição Federal, e tem demonstrado a cada dia ser a 

nossa Ordem de extrema importância para a consolidação do Estado 

Democrático de Direito.  

 

  Mas para enfrentarmos este momento difícil em que vivemos 

inovação e diálogo são essenciais!   

 

  Inovação para que possamos fazer uso da melhor forma das 

novas tecnologias e, aos mesmo tempo, integrar a advocacia aos 

novos ramos do Direito e as novas formas de prestação de serviços. 

 

 Diálogo com todos os atores não só do universo jurídico, pois 

seja nas questões consensuais ou litigiosas necessário e 

imprescindível ser faz a participação de advocacia.  

 

  A advocacia é essencial não só à administração da Justiça, mas 

principalmente à consolidação do Estado Democrático de Direito, à 

defesa dos direitos humanos e à justiça social. É, portanto, um 

compromisso da nossa gestão a interlocução, o respeito e o diálogo 

constantes com a classe, a sociedade e os Poderes.   

 

 

 

O momento exige que os cuidados sejam redobrados, pois 

somente com uma sociedade protegida dos diversos males causados 

pelo vírus e suas variantes estaremos voltados para garantir mais 

desenvolvimento social, um dos princípios da nossa Constituição.  
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Estamos em um ano eleitoral, onde a população irá definir quem 

serão nossos próximos representantes em nível federal e estadual. É 

de extrema importância que tenhamos um ambiente democrático e 

pacífico, onde as disputas de ideias e projetos não se tornem guerras 

e, a reconciliação, avis rara.  

 

No dia seguinte ao resultado dos pleitos, a convivência 

harmoniosa deve prevalecer entre todos. Do contrário, não há Estado 

Democrático de Direito que sobreviva.  

 

A OAB, que sempre exerceu um papel de mediação e busca por 

consensos nos momentos mais importantes, está pronta para dar a 

sua colaboração pelo país e pelos estados.   

 

E o amigo Beto Simonetti, nosso presidente do Conselho 

Federal da OAB, tem o perfil para tanto. Demonstrando, desde os 

primeiros dias da sua gestão, que estará com os olhos voltados para 

os interesses da sociedade brasileira, mas principalmente às 

necessidades da advocacia. E tenho certeza disso em razão da 

composição da sua diretoria ... , da ESA Nacional, que tem o amigo 

Ronnie Duarte à frente; FIDA, com o amigo Felipe Sarmente; e 

CONCAD, com companheiro de Caixa e amigo Eduardo Athayde. 

 

 

 

Tenho convicção no respeito à democracia, à diversidade, à 

paridade, na liberdade de expressão, no respeito às leis, no 

fortalecimento das instituições, na livre iniciativa e no diálogo. E a 
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OAB Pernambuco, dentro da sua quadra histórica, será instrumento 

para que tenhamos dias melhores, já que “a paz é o fim que o Direito 

tem em vista”.  

 

Este é um dever que tenho o compromisso de defender como 

representante de toda a advocacia pernambucana de forma 

apartidária e independente, honrando, assim, os 90 anos da OAB 

Pernambuco e as tradições de lealdade, bravura e patriotismo do 

povo pernambucano.      

 

 Agradeço primeiramente aos meus país Luzinete e Fernando 

que me deram o que há de melhor na formação de uma pessoa “o 

exemplo”. Agradeço a meus irmãos Alexandre e Felipe, em que pese 

a distância, pela amizade. 

 

 Agradeço especialmente a minha esposa Luciana, que mesmo 

me amando muito tem a firmeza e independência de me dizer que 

estou errado, e com a sua sensibilidade, minha aponta os melhores e 

diferentes caminhos para decisões difíceis. E minhas filhas Luiza e 

Gabriela, minha razão de viver! 

 

  

 

  Agradeço aos meus colegas de escritório, na pessoa de Ricardo 

Correia e Agnelo Amorim, que me deram e me darão importante 

apoio dada a ausência que a presidência da OAB exige.  
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Agradeço, por fim, aos meus companheiros de batalha Ronnie 

Duarte, Bruno Baptista, Ingrid Zanella e Delmiro Campos, pela 

confiança, dedicação e trabalho incansável.  Juntos somos cada vez 

mais fortes! 

  

  Encerro minhas palavras trazendo uma citação Papa Francisco 

que a cada dia nos surpreende com a sua singeleza e acurado 

conhecimento da realidade humana: “Os rios não bebem sua própria 

água; as árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha 

para si mesmo; e as flores não espalham sua fragrância para si. 

Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando 

você está feliz; mas a vida é muito melhor quando os outros estão 

felizes por sua causa”. Essa é a finalidade da nossa OAB. 

 

 Viva a advocacia pernambucana!!! 

 


