
A OAB NÃO ESTÁ NO SEGUNDO TURNO DA ELEIÇÃO,  
NAÕ TEM CANDITADO E NÃO É PARTIDO POLITICO 

 
Inicialmente, é essencial esclarecer mais uma vez que a “OAB não é um partido 
politico e muito menos uma extensão deste. A sua ideologia primordial é a 
Constituição Federal”. E como instituição que integra a “Organização Poderes” (Título 
IV, Capitulo IV da CF), “Função Essencial à Justiça”, ela jamais poderá ser confundida 
como um partido. Sua missão exclusiva é a defesa da Constituição, da cidadania e 
dignidade humana, bem como da Advocacia. 

Por outro lado, a Gestão da OAB, na maioria das vezes, direita ou indiretamente, está 
ligada a partidos políticos e ao respectivo pleito eleitoral. E isso ocorre por que há um 
duplo interesse nessa relação obscena, isto é, os representantes da OAB ajudam e 
depois são ajudados de alguma forma por aquele que ajudaram a eleger, sendo 
normalmente contemplados com nomeações em cargos da municipalidade. Aliás, é 
sempre um grande prestigio para Advocacia ter advogados trabalhando também setor 
público, desde que a OAB não seja usada para alcançar esse fim. 

Na Subseção guarulhense, por exemplo, percebe-se que alguns diretores divulgam 
amplamente fotos pelas redes sociais abraçados a um determinado candidato, bem 
como usam ostensivamente o seu material de campanha, demonstrando amplamente 
a sua preferência politica, além de criticar o candidato do partido contrário. Da mesma 
forma tem se comportado alguns membros de suas comissões de trabalhos, 
nomeados pela atual Gestão da OAB Guarulhos, por meio da Portaria n.º 01/2016. 

Assim, tanto os diretores (eleitos) como os membros (nomeados) das aludidas 
comissões representam a OAB, falam por ela, de modo que as suas ações politicas 
partidárias em período eletivo não são apenas incompatíveis com o trabalho na OAB 
como refletem negativamente na Instituição. O Advogado que está ligado politicamente 
a OAB (eleito ou nomeado) deve se abster de atuar ou de participar de campanha 
politica eleitoral partidária para preservar a imagem da Ordem. Caso o Advogado, 
momentaneamente, queira optar pela eleição da politica partidária é seu dever, ético e 
moral, licenciar-se ou descompatibilizar-se da função que exerce na OAB, por que é 
indissociável os papeis de representante da OAB e de “cabo eleitoral” de partido.  

O papel constitucional desempenhado pela OAB é de extrema relevância para a 
sociedade, para o país e o seu povo, de maneira que devemos, sobretudo, manter 
sempre viva e saudável (“não contaminar”) a independência da OAB, evitando os seus 
representantes (eleitos e nomeados) servirem a dois senhores, “despudoradamente”, 
além de defender interesses próprios valendo-se da grandiosa e positiva imagem da 
OAB. Há que se ter o mínimo de decência! 

Ao optarem por esse “jogo duplo ou dupla atuação”, os representantes da OAB 
“capturam” ou deixam “sequestrar” a essência, o espirito da OAB (independência plena 
para defender prioritariamente a Advocacia, enfrentar as autoridades, fiscalizar e 
contestar a gestão pública, pleitear o “impeachment” do gestor público quando cabível, 
etc.), paralisando-a, tornando-a uma simples vitrine para a exibição, pompa e 
circunstância de quem ver na OAB um meio significativo de projeção pessoal.  



O atual Presidente da Seção do Rio Grande do Sul da OAB, Dr. Ricardo Breie, foi 
muito feliz ao asseverar em seu recente artigo ser “estranho que ainda não se 
compreenda a diferença entre a vontade individual e a missão institucional da Ordem 
dos Advogados do Brasil, que nasceu e se fortaleceu, ao longo do tempo, focada num 
ideal coletivo. Essa incompreensão tem sido, há muito, o peso suportado pela 
entidade, por pertencer a todos os advogados e não a um partido político. A OAB não 
se vincula a interesses privados de qualquer espécie e atua focando não só a defesa 
de toda a advocacia, como também a defesa da cidadania e da Constituição” 
(Disponível em http://www.oabrs.org.br/noticias/artigo-presidente-oabrs-oab-nao-e-
partido/20804. Acessado em 07/10/2016). 

Também cabe enfatizar que os partidos políticos, em regra, não são os responsáveis 
por essa relação impura, pois se percebe que especialmente na última década foram à 
maioria dos representantes da OAB que a despiu para os partidos políticos, 
emprestado a estes as virtudes essenciais da nossa sagrada Ordem. 

Portanto, ao incluir a OAB na eleição da politica partidária, os seus representantes – 
mais especificamente aqueles que fazem essa opção – não somente desrespeitam e 
traem os advogados como também comprometem por inteiro a atuação futura da 
Ordem na fiscalização do administrador público eleito. Quem apoia é parcial! 

Diante desse contexto, no entanto, sempre haverá argumentação no sentido contrario, 
ou seja, de que inexiste uma norma positivada (lei escrita) proibindo expressamente 
representantes da OAB de apoiarem abertamente determinado candidato no pleito 
eleitoral partidário. Pois é, a norma nesse caso é costumeira (o “costume” como fonte 
do Direito), decorrendo do “bom senso” e, em especial, da isenção dos representantes 
da OAB perante as instituições legalmente constituídas e seus agentes. Ora, em 
qualquer eleição partidária raramente se constata profissionais do Direito (membros do 
Ministério Público, do Judiciário, da Procuradoria, Defensoria Pública), aderindo 
publicamente à determinada candidatura, até mesmo os representantes de órgãos de 
classes evitam exporem-se. De igual forma, fazem os ministros religiosos. 

Não precisa de Lei para depreender que se os representantes da OAB apoiarem, 
direta ou indiretamente, este ou aquele candidato na eleição perder-se-á toda a sua 
isenção ou independência, permanecendo eles atrelados às formas e os vícios 
comuns também à politica dos partidos. Com isso, eles comprometem a Ordem de 
corpo e alma, deixando-a sem isenção, mas em contrapartida recebem os “favores e 
as benesses”, por que se não existe “almoço gratuito em Wall Street” também não há 
“acarajé gratuito em Salvador – BA”.  

Enfim, os representantes da OAB, eleitos e nomeados, devem manter-se isentos, 
imparciais e sobremodo ativos na fiscalização dos partidos e do pleito eleitoral, porque 
essa é a natureza jurídica constitucional da Ordem. Caso optem por apoiar 
formalmente ou trabalhar amplamente na disputa eleitoral em prol de um candidato 
específico obrigam-se todos, moral e eticamente, a licenciarem-se ou 
descompatibilizarem-se das funções que exercem.         

Concluindo, relembro que, no período de Exceção, o insigne Raimundo Faoro colocou 
a OAB a serviço da Democracia, sem jamais confundir-se com os partidos que faziam 
oposição ao então Regime Militar. 
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