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Fui eleito, no dia 26 de novembro de 2012, Conselheiro Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil.  Esse resultado eleitoral foi obtido no âmbito da Seccional do Distrito 

Federal como integrante da chapa EU QUERO MAIS ORDEM, liderada pelo combativo advogado 

Ibaneis Rocha. No exato instante em que deixei de ser candidato, por conta do sucesso no pleito 

eleitoral, passei à honrosa condição de eleitor no certame voltado para escolher a diretoria do 

Conselho Federal da Ordem, conforme dispõe o art.  67 da Lei n. 8.906, de 1994.

Entre  os  meus  compromissos  como  candidato  estava  o  de  publicizar  ou 

explicitar as razões para a adoção das principais decisões ou votos como Conselheiro Federal da 

OAB. Esse registro cumpre esse compromisso no tocante ao voto a ser dado no dia 31 de janeiro 

do corrente, notadamente porque existem duas chapas inscritas.

O  primeiro  elemento  motivador  da  minha  decisão  ou  voto  envolve  o 

imperativo de acompanhar a posição da bancada ou delegação da Seccional do Distrito Federal 

junto ao Conselho Federal da OAB. O sucesso no pleito eleitoral do dia 26 de novembro de 2012 

em  Brasília  foi  o  resultado  de  um  trabalho  de  equipe.  O  espírito  que  motivou  e  motiva  os  

integrantes do movimento EU QUERO MAIS ORDEM contemplava um projeto coletivo, onde as 

individualidades, respeitadas e ouvidas, cediam ante o interesse e posição majoritária do conjunto.  

Nessa  perspectiva,  discutido  e  debatido  o  pleito  eleitoral  do  Conselho  Federal  no  âmbito  da 

Seccional do Distrito Federal, sob a condução segura e democrática do Presidente Ibaneis Rocha, 



restou  decidido o voto na  chapa encabeçada pelo  ilustre  Conselheiro  Federal  Marcus  Vinicius 

Furtado Coêlho, denominada “OAB INDEPENDENTE, ADVOGADO VALORIZADO”. A referida chapa 

conta, ainda, com as valorosas presenças dos seguintes Conselheiros Federais:  Cláudio Pacheco 

Prates  Lamachia  (Vice-Presidente),  Cláudio  Pereira  de  Souza  Neto  (Secretário-Geral),  Cláudio 

Stábile Ribeiro (Secretário-Geral Adjunto) e Antônio Oneildo Ferreira (Diretor-Tesoureiro).

Em segundo lugar,  deve ser  registrado que tenho um antigo,  amistoso  e 

mutuamente  respeitoso  convívio  com  o  Dr.  Marcus  Vinicius  Furtado  Coêlho,  inclusive  pela 

condição de colega Procuradora da Fazenda Nacional de sua esposa, Dra. Liana do Rego Motta 

Velloso, a quem muito estimo e considero.

O terceiro fator a ser destacado, de crucial importância, consiste no fato de 

que  o  Dr.  Marcus  Vinicius  Furtado  Coêlho,  dos  candidatos  na  disputa,  foi  o  único  a  tomar  a 

iniciativa  de  solicitar  propostas  de  interesse  da  Advocacia  Pública,  em  especial  da  Advocacia 

Pública Federal, para incorporação na plataforma de trabalho de sua eventual gestão. Ademais, 

não houve nenhuma resistência ou ressalva, da parte do candidato, aos pleitos e anseios que lhe 

foram  apresentados.  Nesse  sentido,  consta  no  programa  da  chapa  liderada  pelo  Dr.  Marcus 

Vinicius Furtado Coêlho as seguintes diretrizes básicas: “Zelo pela advocacia privada e pública. A  

OAB  é  entidade  representativa  da  advocacia  privada  e  pública,  devendo  zelar  por  ambas.  

Advogado valorizado significa cidadão fortalecido. Iremos lutar em defesa da advocacia de Estado  

ao invés de advocacia de governos, garantindo a independência técnico-funcional. Nunca é demais  

repetir que constitui direito do advogado público receber honorários de sucumbência, ter liberdade  

na jornada de trabalho e ter paridade remuneratória com as demais carreiras essenciais à Justiça.  

Para  tanto,  buscaremos  uma interlocução  constante  por  intermédio  da  Comissão  Nacional  da  

Advocacia Pública com as entidades representativas deste segmento. Da mesma forma, deve a  

OAB  dar  o  reconhecido  destaque  às  defensorias  públicas  na  perspectiva  do  atendimento  à  

população  economicamente  necessitada,  por  ser  este  um  dos  mais  importantes  instrumentos  

oferecidos  à  cidadania  brasileira”.  Registre-se,  ainda,  que  as  principais  lideranças  da  ANAPE – 

Associação Nacional dos Procuradores de Estado manisfestaram apoio público à chapa liderada 

pelo  Dr.  Marcus  Vinicius  Furtado  Coêlho  em  documento  recentemente  divulgado,  depois  de 

reunião da entidade realizada no Rio Grande do Sul. 

Deve ser ressaltada, em quarto lugar, a presença firme e marcante do Dr. 



Marcus Vinicius Furtado Coêlho, nos últimos anos, dentro e fora das dependências do Conselho 

Federal da OAB, em vários momentos de mobilização da Advocacia Pública e da Advocacia Pública 

Federal em particular.

Um  quinto  e  relevantíssimo  aspecto  a  ser  considerado  diz  respeito  ao 

compromisso  assumido  pelo  Dr.  Marcus  Vinicius  Furtado  Coêlho  de  efetivar  um  exercício 

estritamente  republicano  da  Presidência  do  Conselho  Federal  da  OAB,  notadamente  sem 

interferências ou ingerências de interesses políticos ou empresariais externos à Ordem. Aponta, o 

candidato a Presidente, e a chapa que integra, para a efetivação de uma “gestão participativa, ou  

para usar outra expressão, compartilhada” que “significa reconhecer os Conselheiros Federais e  

Presidentes de Seccionais como protagonistas das decisões, e não meros receptores de verdades  

prontas e acabadas imaginadas de cima para baixo”. 

Por fim, como sexto ponto, registre-se a firme disposição manifestada pelo 

Dr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho e sua chapa de participar ativamente de um necessário debate 

em torno da modernização e democratização das práticas internas da OAB, notadamente aquelas  

voltadas para: a) a escolha, por voto direto, do Presidente do Conselho Federal; b) a transparência 

nas  contas  e  gastos;  c)  a  responsabilidade  na  gestão  financeira  dos  órgãos  da  instituição, 

notadamente as Seccionais; d) a incorporação de elementos do movimento “ficha limpa” para as 

eleições da OAB e e) os mecanismos de escolha de advogados para compor tribunais no chamado 

“quinto constitucional”.


