
DISCURSO DE ENTREGA DA REFORMA DA SEDE DA OABGO 

CASA DO ADVOGADO JORGE JUNGMANN 

(2 de agosto de 2021) 

 

 

 Senhoras e Senhores, 

 

 Celebramos, na noite de hoje, 2 de agosto de 

2021, um dos pontos culminantes de nossa gestão: a 

entrega da reestruturação e modernização completa da 

sede da OABGO, a Casa do Advogado Jorge Jungmann - 

que inaugurada em 10 de maio de 1991, já contava com 

trinta anos de uso e carecia dessa ampla reestruturação e 

modernização, e que agora está preparada para mais trinta 

anos de utilização e prestação de serviços à advocacia e 

sociedade goianas. 

 

 A palavra inicial é de agradecimento. 

 

 Agradecimento à advocacia goiana que por 

duas vezes depositou sua confiança em meu nome para 

liderar a Ordem, cuidar de seu patrimônio, ampliá-lo e 

melhorá-lo, preparando a nossa Seccional para os anos 

vindouros. 

 

 Agradecimento aos Conselheiros e Conselheiras 

Seccionais que no dia a dia da gestão da Ordem, honraram-



me com seu trabalho e apoio às propostas da diretoria que 

visavam modernizar a OABGO, colocar suas finanças em 

dia, manter e ampliar suas instalações físicas em todo o 

Estado e, claro, melhorar a prestação de serviços à 

advocacia goiana. Creio que é exatamente isso que 

entregamos ao longo desses quase seis anos de mandato. 

 

 Agradecimento aos servidores da OABGO que 

não mediram esforços para que uma obra dessa magnitude 

– e com essa qualidade - pudesse ser entregue aos 

advogados goianos. 

 

 E agradecimento a Deus, nosso Criador, por 

permitir que nossa gestão, em trabalho coletivo de que 

todos merecem créditos e reconhecimentos, tenha 

encontrado, em nossas mentes, as luzes necessárias para 

idealizar, e em nossas mãos e braços a força indispensável 

para executar as obras que executamos, todas elas a bem 

do próximo, a bem da advocacia e a bem da coletividade. 

 

 Eu disse no começo de minha fala que hoje 

entregamos uma obra que representa um dos pontos 

culminantes de nossa gestão. Gostaria de esclarecer o 

porquê dessa afirmação. 

 



 Para muitos entregamos hoje um prédio, uma 

obra física, o que, claro, é verdadeiro. Mas penso que se 

trata de algo maior. 

 

 Em primeiro lugar porque não se trata de um 

qualquer prédio, mas da sede da Ordem dos Advogados do 

Brasil - Seção Goiás, ou seja, seu centro decisório, seu 

mais importante e simbólico edifício: fosse a advocacia um 

país, teríamos aqui a sua Capital. E essa Capital, que se 

encontrava envelhecida e desgastada após trinta anos de 

uso, estava a demandar uma modernização tal qual a que 

realizamos, a fim de que estivesse à altura da importância 

e da dignidade advocacia goiana.  

 

 Em segundo lugar, porque marca um daqueles 

raros momentos em que se encontram o passado, o 

presente e o futuro. Uma instituição do tamanho e da 

importância da OAB não é obra de uma gestão, mas de 

muitas gerações: é o resultado da união dos esforços 

daqueles que a ela se dedicam hoje, dos que se dedicaram 

ontem e daqueles que o farão amanhã; é uma espécie de 

contrato entre os antepassados, os vivos e os que ainda 

nascerão; uma unidade espiritual, antes de uma realidade 

física. 

 

 E é essa a visão que temos da OABGO: somos 

simples peças transitórias em um corpo permanente; 



legatários de um patrimônio que devemos conservar e se 

possível ampliar, em prol das gerações futuras. E dessa 

missão, creio, estamos a nos desincumbir muito bem: entre 

a Ordem que passaremos adiante e aquela que recebemos 

há quase seis anos, há inegável evolução - e em todos os 

seus fundamentos: financeiro, administrativo, predial, 

institucional e moral. 

 

 Por isso, com muita honra digo: advocacia 

goiana, está entregue sua nova sede, pronta para o futuro. 

E que venham os próximos trinta anos de muito trabalho e 

êxito.  

 

 Viva a advocacia de Goiás! 

 

 LFSP 


