Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Espírito Santo

NOTÍCIAS

16ª SUBSEÇÃO DA OAB DO ESPÍRITO SANTO
COMEMORA DIA DO ADVOGADO
NO DIA 11 DE AGOSTO, CELEBRA-SE, NO BRASIL, O DIA DO ADVOGADO, EM MEMÓRIA DA CRIAÇÃO DAS DUAS
PRIMEIRAS FACULDADES DE DIREITO DO PAÍS NO ANO DE 1827

Publicado em 10/08/2021 às 22:40 (Atualizado em 22/05/2022 às 01:19), postado por Assessoria de Comunicação, Fonte: 16ª Subseção da OAB/ES

A 16ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB/ES)
celebra neste dia 11, o Dia do Advogado e na próxima sexta-feira (13) a 16ª Subseção
realizará um evento, que reunirá advogados e advogadas da região para comemorar esta data
tão importante para a instituição e seguirá os protocolos de segurança sanitária,
preservando a saúde de todos.
O Dia do Advogado é comemorado em 11 de agosto, data na qual foram criados os primeiros
cursos de Direito no Brasil. O advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da Lei,
conforme artigo 133 da Constituição da República.
Em tempos difíceis de uma pandemia inesperada e que tantas vidas levou é oportuno relembrar
que, em seu juramento perante a OAB, o advogado promete exercer a advocacia com dignidade e
independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a
Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social,
a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura
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e das instituições jurídicas.
Advocacia é a superação de mais de um milhão de homens e mulheres que tiveram que se
reinventar para enfrentar os novos desafios, atuando firmes na garantia dos direitos dos cidadãos
e se adaptando às novas tecnologias para manter a justiça em funcionamento, por meio de
audiências e julgamentos virtuais. A Ordem tem atuação firme na defesa das prerrogativas da
advocacia e na garantia de que o direito à ampla defesa e ao contraditório sejam respeitados.
Advocacia é ainda a coragem na defesa da cidadania, propondo ações que garantiram no
Supremo Tribunal Federal a competência de Estados e municípios na adoção de medidas de
combate à pandemia e nas decisões de isolamento social; a suspensão das restrições à
de Acesso &agrave; Informa&ccedil;&atilde;o (LAI), consideradas inconstitucionais; e ainda a
garantia da proteção de dados telefônicos da população brasileira.

Lei

Nesse 11 agosto, a 16ª Subseção da OAB/ES e a advocacia reforçam o seu compromisso
com a sociedade brasileira, permanecendo firmes na proteção de valores e instituições
democráticas e na defesa da Constitui&ccedil;&atilde;o Federal, das liberdades, do emprego, dos
direitos humanos e da inclusão social.
Parabéns, advogados e advogadas, que enfrentam desafios, se renovam e reinventam, para
continuar oferecendo um serviço de qualidade a todos os brasileiros. E escrevendo uma bela
história de luta, por um país mais justo, livre e democrático.

Porque comemoramos o dia do Advogado?
O Dia do Advogado é comemorado anualmente em 11 de agosto.
Esta data homenageia os profissionais responsáveis em representar os cidadãos perante a
justiça.
O Direito é a ciência das normas que regulam as relações entre os indivíduos na sociedade,
quando essas relações não funcionam dentro das normas estabelecidas, entra o trabalho do
advogado, que é o de nortear e representar clientes em qualquer instância, juízo ou tribunal.

Origem do Dia do Advogado
O Dia do Advogado é celebrado em 11 de agosto em homenagem a criação dos dois primeiros
cursos de Direito no Brasil, em 1827.
A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo; e a Faculdade de Direito de
Olinda, em Pernambuco, foram criadas por D. Pedro I.
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Em algumas regiões do país, os profissionais também comemoram o dia 19 de maio, Dia de
São Ivo, padroeiro dos advogados.

Frases para o Dia do Advogado
Quer homenagear um colega ou familiar advogado? Trouxemos algumas dicas e sugestões que
buscam exaltar o valor, a importância e os desafios dessa profissão.
Confira as frases de Dia do Advogado para inspirar suas mensagens:
"Minha homenagem ao profissional que trabalha em defesa da Justiça e da Lei."
"Que a Justiça esteja sempre em boas mãos."
"Parabéns por mais um ano de trabalho com ética em busca da Justiça."
"Que você possa continuar lutando com as armas da ética e da legalidade, em defesa dos
direitos dos seus clientes."
"Nesta data, todo apoio e respeito aos que trabalham por uma sociedade mais justa."
"Congratulações a quem recebeu o chamado vocacional para ser peça fundamental na defesa
dos direitos e defensor da democracia."
"Desejo mais um ano de sucesso na defesa ética e íntegra dos seus clientes."
"Sem o advogado, a democracia é imperfeita e a liberdade se extingue. Parabéns pela luta por
alguns dos valores mais fundamentais da nossa sociedade!"
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