
Francisco Eduardo Torres Esgaib é um Advogado que honra os quadros da advocacia brasileira. 

Conheci o Chico Esgaib, como o chamamos carinhosamente, na luta em defesa dos Advogados e da 

Advocacia. Conselheiro Federal pelo glorioso Estado do Mato Grosso, sou testemunha do excelente 

trabalho que ele ali sempre desempenhou em Plenário e nas Comissões. Atuação serena, mas 

vigorosa, convivi com Chico em muitos desafios. Fomos companheiros na Câmara que julga os 

processos disciplinares (mais de 200 processos julgados de sua relatoria), onde pude constatar o 

profundo conhecimento que Chico tem da profissão e suas dificuldades, sempre pautando os seus 

julgamentos com seriedade e compostura ética exemplares. 

Outra notável atividade desenvolvida no Conselho Federal por Chico Esgaib e que pude testemunhar 

de perto, foi o seu trabalho na Comissão de Legislação, onde fizemos uma parceria produtiva. Como 

Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, tínhamos de acompanhar o andamento dos 

principais projetos de interesse da Classe, quando constatei, pessoalmente, o quanto a Comissão e, 

especialmente, Chico Esgaib, foram importantes nesse trabalho. Dedicação, amor irrestrito à 

profissão, competência e sucesso! 

Só para enfatizar alguns destaques desse trabalho, Francisco Eduardo Torres Esgaib foi fundamental 

em várias lutas, tais como a inclusão da Advocacia no Simples Nacional (EC 147/2014), na aprovação 

do novo CPC, notadamente na parte que garante as férias dos Advogados, a natureza alimentar dos 

honorários e a vedação da sua compensação na hipótese de sucumbência recíproca. A inclusão dos 

honorários de sucumbência para a Advocacia Pública teve a mão de Chico. E outras tantas e tantas 

conquistas para a Advocacia no âmbito legislativo. 

Relatou importantes Provimentos (139/2010 e 153/2013) que disciplinam a questão do quinto 

constitucional da Advocacia nos Tribunais e atuou em tantas relevantes questões que seria 

enfadonho aqui relacionar toda a sua excelente e copiosa produção.. 

Fui Conselheiro Federal pelo Rio de Janeiro e a própria posição física das bancadas permitia uma 

convivência prazerosa com esse líder da Advocacia mato-grossense. Em 2007 fui indicado, com o 

voto da bancada de Mato Grosso, para representar a Advocacia no CNJ, de onde voltei para concluir 

o mandato de Conselheiro Federal. 

Meu depoimento tem ainda a responsabilidade de quem já representou a OAB/MT no Conselho 

Federal, ao tempo em que o Conselho Federal era sediado no Rio de Janeiro, onde ainda resido, e a 

lei permitia que a representação da seccional fosse feita por qualquer Advogado brasileiro. Portanto, 

com a honra de ter sido-Conselheiro Federal representante dessa brava Seccional, sinto-me na 

obrigação de recomendar e apoiar os grandes valores da terra, como Francisco Eduardo Torres 

Esgaib, liderança indispensável na construção de uma ORDEM DOS ADVOGADOS forte, 

independente e comprometida com os Advogados e a Advocacia. 

Técio Lins e Silva. 

Foi Conselheiro Federal representante da OAB/MT, da OAB/RJ e, atualmente, 

integra o Conselho Federal, na qualidade de membro honorário, como 

Presidente do INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS. 

 


