
Ordem dos Advogados do Brasil

Conselho Federal - Brasília - DF
 

Salvador, 19 de novembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor

Doutor Ophir Filgueiras Cavalcante Junior

Presidente do Conselho Federal da OAB

Nesta

 

Caríssimo Presidente,

Na qualidade de candidato a Presidente da OAB da Bahia, à frente da Chapa 

MAIS OAB 86, cuja eleição ocorrerá no próximo dia 22/11 (quinta-feira), venho 

requerer a Vossa Excelência a indicação e envio de um observador do Conselho 

Federal para acompanhar esta última semana de campanha, a votação e a apuração.

Faço o presente pedido porque, malgrado o empenho da Comissão Eleitoral 

local, a interferência dos abusos do poder político e econômico praticados pela chapa 

da situação, que possui entre seus candidatos o atual Presidente da Seccional baiana 

alcançou nível insuportável.

Apenas para exemplificar as condutas vedadas que vêm sendo praticadas:

 1) a revista da CAAB foi lançada já no período eleitoral com reportagem de duas 

páginas com o atual Vice-Presidente, Antonio Menezes, candidato a Presidente, em 

flagrante promoção pessoal. Ingressei com representação por conduta vedada, mas 

até agora sequer foi instruída;
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  2) panfletos apócrifos com minha foto acompanhado do ex-Presidente da OAB da 

Bahia, Dinailton Oliveira, foram confeccionados e distribuídos  pela chapa da situação 

com agressividade difamatória;

3) site camuflado com o título fichasujaoab foi confeccionado e mantido no ar pela 

chapa da situação, através do advogado Sergio Reis, Presidente da Comissão de 

Defesa das Prerrogativas da OAB da Bahia, candidato à reeleição como Conselheiro 

Seccional, com o intuito exclusivo de atacar a minha honra, a do ex-Presidente 

Dinailton Oliveira e demais integrantes de nossa chapa. Foi usada a lista de emails de 

todos os advogados baianos para o envio do link;

4) Fizemos representação contra os dois fatos acima. A Comissão Eleitoral baiana 

deu liminar para mandar sustar a distribuição daqueles panfletos apócrifos e tirar do 

ar aquele site, fixando multa diária de R$10.000,00, desde 01 de novembro, mas até 

agora não foi obedecida a ordem liminar, nem foi instruída a representação;

5) o atual Vice-Presidente, candidato a Presidente, divulgou segunda-feira 

passada, em entrevista na rádio metrópole, pesquisa de opinião não registrada e 

dentro do período vedado (15 dias antes). Formulamos representação que ainda não 

foi instruída;

6) o atual Presidente, candidato a Conselheiro Federal, inaugurou, semana 

passada (13/11) sala de advogados no forum da Justiça do Trabalho, da cidade de 

Ilhéus, em manifesta conduta vedada. Formulamos representação que ainda não foi 

instruída;

7) na sexta-feira passada (16/11), plantaram notícia no jornal Metrópole de que 

jovens advogados baianos estariam vendendo seus votos a nossa chapa somente 

porque todas as quintas-feiras nos encontramos em nosso comitê de campanha para 
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um Happy Ordem, manipulando a verdade dos fatos e atacando a honra daqueles 

advogados;

8) por último, a OAB da Bahia negou-se a disparar os emails de nossa propaganda 

eleitoral, ao argumento de falta de condições técnicas. Disseram que permitiriam o 

disparo de apenas um único email de nossa propaganda, violando expressamente 

nosso Provimento, com quebra de equilíbrio na campanha já que o boletim da 

Seccional continua a ser disparado normalmente. Neste fim de semana mesmo, 

o atual Presidente, candidato a Conselheiro Federal, mandou carta a todos os 

advogados baianos, pedindo voto, ao argumento de que poderá ser vice-presidente 

nacional da OAB, sem que sequer a sucessão de Vossa Excelência esteja aberta, 

enquanto nossa chapa não consegue acesso à lista de emails;

Como pode ver Vossa Excelência, a situação é grave e envolve quebra de 

regras mínimas de respeito à ética e à legislação eleitoral da OAB, pela qual todos nós 

tanto lutamos.

Nossa Chapa MAIS OAB está mantendo o alto nível das propostas, mas a 

tensão é evidente, em decorrência do baixo nível das acusações que temos sofrido, 

razão pela qual consideramos necessário e urgente o envio de um observador do 

Conselho Federal para acompanhar estes últimos dias da campanha, a votação e a 

apuração.

Esperando a costumeira posição firme de Vossa Excelência, peço deferimento 

e aguardo contato.

 

Luiz Viana Queiroz

Conselheiro Federal
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