
A VERDADE SOBRE AS CONTAS SECRETAS DA OAB 

Infelizmente, temos visto nas últimas semanas uma espécie de vale tudo propagado nesta corrida 

eleitoral da OAB/PB, notadamente pela Chapa coliderada por Paulo Maia e Assis Almeida, que, ao ser 

questionada sobre problemas administrativos e institucionais pelas demais chapas, não só deixa de 

responder com clareza, mas vai além, agredindo pessoalmente vários advogados, criando teorias 

mirabolantes dissociadas da realidade. 

No campo da teoria psicanalítica, desenvolvida por Sigmund Freud, consta o mecanismo de defesa 

chamado projeção. Ele ocorre quando pessoas tentam se proteger psicologicamente de condutas 

desagradáveis praticadas por si, passando a projetar como se outro as tivesse praticado, livrando-se, 

assim, do sentimento de culpa. Não foi surpresa, portanto, para quem conhece, o confuso texto divulgado 

ontem à imprensa pelo Secretário Geral da OAB, sobre uma conta corrente secreta aberta - caixa paralelo 

-, no qual ele fala em maquiavelismo, conspirações e pessoas manipulando outras. 

A Paraíba sabe reconhecer a conduta de cada pessoa e pode avaliar bem quem tem histórico nesse tipo 

de situação, inclusive se existem títeres e marionetes dentro da Ordem, de modo que tais acusações 

levianas são autorrespondíveis e não serão objeto desta missiva. 

Passemos aos fatos: 

No início desta semana, surgiu discussão na imprensa acerca de uma conta-corrente que teria sido aberta 

pelo Presidente e o Secretário Geral da Ordem sem o conhecimento da Diretora Tesoureira. 

A par de supostamente responder ao questionamento da imprensa, o Secretário Geral passou a render 

acusações irresponsáveis no sentido de que tal denúncia teria partido destes Diretores e da “Chapa 5” 

(Carlos Fábio), e que a Ordem teria deixado de receber valores de um convênio com o Ministério Público 

do Trabalho por causa da intervenção da diretoria. 

Ocorre que, em verdade, o mencionado convênio foi firmado em 02/06/2016, tendo a conta-corrente 

sido aberta em 03/06/2016 e permaneceu desconhecida dos ora signatários até o mês de dezembro 

daquele ano – o que já fulmina a tese da suposta causa da ausência de recebimento de verbas por 

entraves políticos. 

Além do mais, ao diligenciarem à Caixa Econômica Federal somente em 07/12/2016, estes Diretores não 

requereram qualquer encerramento da conta, mas exclusivamente para que fossem “prestadas 

informações acerca de como se deram as aberturas das duas contas acima citadas, fornecendo cópia da 

documentação atinente à abertura, extratos, contendo toda a movimentação financeira”. 

O fato é que a resposta trazida na data de ontem pelo Secretário Geral expõe ainda mais o absurdo. Pelo 

que se vê, realmente se tencionou receber valores e movimentar contas sem o conhecimento da 

Tesouraria, ao arrepio do que exigem tanto o Provimento nº 101 do CFOAB quanto o art. 18, §2º, do 

Regimento Interno da OAB/PB, sendo tal atitude absolutamente reprovável e nada republicana.  

Inclusive, em 16/08/2016, o Presidente remeteu Ofício à Caixa Econômica sob o título: “Aplicação do 

Regimento Interno no que se refere à substituição da função de tesoureiro”, autorizando os Diretores a 

assinar toda e qualquer ordem de pagamento, em substituição, para movimentar todas as contas da 

Ordem nas ausências ocasionais da Tesoureira. Ferindo o que reza o próprio Regimento Interno, que 

afirma que o diretor tesoureiro em eventual ausência será substituído pelo Conselheiro Estadual mais 



antigo presente, e, nos casos de licença, por Conselheiro escolhido de acordo com deliberação da 

Diretoria (art. 18 RI). 

Mais surpreendente é o fato de que o único Diretor que teve conhecimento do aludido ofício foi 

justamente o Secretário Geral, que, no mesmo dia em que o Ofício foi recebido pelo Banco (25/08/2016), 

esteve presente preenchendo ficha de Abertura e Autógrafos Bancários, identificando-se como 

PROCURADOR da responsável financeira, qual seja a Diretora Tesoureira da OAB/PB, sem, repita-se, que 

ela, ou outro Diretor, tivesse conhecimento. 

O próprio ofício menciona que o Secretário Geral Adjunto, Dr. Rogério Cabral, também se faria presente 

ao banco para preencher ficha cadastral, porém, pasmem, este nunca, sequer, foi informado, tendo, 

assim como os demais diretores, tido ciência dessa tentativa de substituição da Diretora Tesoureira, 

apenas em dezembro daquele ano. 

Ademais, ao alegar que aquela forma de movimentação teria sido uma determinação do MPT – o que não 

é verdade –, o Secretário Geral imagina que está se dirigindo a pessoas não alfabetizadas, como se um 

ofício do MPT pudesse ter o condão de revogar os normativos internos do Conselho Federal e do 

Conselho Estadual da Ordem, não sendo crível que o respeitado Procurador do Trabalho fosse ferir os 

princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade, estampados no art. 37 da 

Constituição Federal, e aos quais a OAB também está sujeita, notadamente neste caso em que se está a 

falar de verbas públicas federais. 

No entanto, ainda que assim não fosse, e já que o assunto foi trazido à tona, destaca-se que essa não foi a 

única conta secreta aberta em conjunto pelo Presidente e o Secretário Geral sem o conhecimento da 

Tesouraria, uma vez que também se procedeu em 05/10/2016 à abertura da Conta nº 45700/4 na mesma 

Agência 0037 da Caixa Econômica Federal, também só descoberta no mês de dezembro daquele ano. 

Indaga-se: será que alguma autoridade também determinou a abertura dessa outra conta afrontando os 

procedimentos internos? Isso tudo é extremamente grave e preocupante. Administra-se uma instituição 

da envergadura da Ordem como se um objeto particular fosse. 

Calha trazer, por fim, as inesquecíveis palavras do Ministro Luís Roberto Barroso, as quais se amoldam 

como uma luva ao caso: “Me deixe de fora do seu mau sentimento (...)”. Nós honramos nossas palavras, 

não somos candidatos a qualquer cargo e não iremos nos rebaixar ao nível subterrâneo ao qual se tenta 

conduzir esta eleição! 

A Ordem não merece isso. A advocacia quer e pode mais, muito mais! 

João Pessoa, 16 de novembro de 2018. 
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