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O plenário Evandro Lins e Silva viveu nesta quarta-feira, dia 25 de abril, uma noite em que o passado,
o presente e o futuro da advocacia se encontraram para homenagear um dos seus maiores
representantes. O presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB/RJ, João Baptista
Lousada Camara, recebeu a medalha Raymundo Faoro, em razão dos serviços prestados à classe ao
longo de sua trajetória profissional. A honraria foi criada para homenagear aqueles que se destacaram
na atuação jurídica e prestaram bons serviços à advocacia e à sociedade.&nbsp;

"Não preparei um discurso escrito porque isso hoje em dia exige uma consulta ao ‘doutor Google’, para citar auto
A era do humanismo está terminando defende que a luta entre "jacobinos e girondinos, comunistas e
capitalistas, esquerda e direita" teria acabado. "A luta do século 21 é entre a democracia e o
capitalismo financeiro. Hoje não se vê mais qualquer governante se dirigir ao povo, com absoluto

cinismo atendem apenas ao ‘deus mercado’. A classe média brasileira almeja uma ascensão social a qual nunca
O tesoureiro e presidente da Comissão de Prerrogativas, Luciano Bandeira, destacou a trajetória
profissional, acadêmica e institucional do homenageado. "O currículo de Camara duraria mais que a
minha fala. Conheci o homenageado há 25 anos atrás, como estagiário. Tenho nele até hoje uma fonte
de conselhos, sempre pronto a ajudar os jovens advogados e mesmo os mais experientes. É um
homem dedicado à advocacia, nunca deixou de ter tempo para pensar coletivamente em nossa classe.
A advocacia trabalhista jamais perecerá porque tem exemplos como Camara, que representa a própria
profissão", resumiu. A mesa da solenidade foi composta ainda pelo membro honorário vitalício da
Ordem, Bernardo Cabral; pelo secretário-geral e presidente da Comissão da Justiça do Trabalho,
Marcus Vinícius Cordeiro; pela secretária-adjunta, Ana Amelia Menna Barreto; pelo conselheiro federal
pelo Rio de Janeiro, Sergio Fisher; pela conselheira seccional e 1ª vice-presidente do Instituto dos
Advogados Brasileiros, Rita Cortez; pelo diretor do Departamento de Apoio às Subseções, Carlos
André Pedrazzi; e pela vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Rosana Salim.
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