
 

 

PORTARIA n.º 06/2019 

04 de outubro de 2019 

 

 

Institui licenciamento compulsório aos interessados em 

concorrer aos cargos públicos de prefeito, vice-prefeito e 

vereadores, no pleito eleitoral 2020, de cargos institucionais 

dentro da OAB Guarulhos e dá outras providências. 

 

 

O Advogado EDUARDO FERRARI GERALDES, inscrito na Seção de São Paulo, da Ordem dos 

Advogados do Brasil, sob o nº 215.741, eleito e empossado Presidente da 57.ª Subseção de 

Guarulhos, da Seção de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, com mandato para o 

triênio 2019/2021, no uso e gozo de suas atribuições legais e estatutárias, por meio desta 

portaria, 

 

CONSIDERANDO que a Ordem dos Advogados do Brasil é instituição independente e 

suprapartidária; 

 

CONSIDERANDO o papel histórico da Ordem dos Advogados do Brasil no processo de 

redemocratização e consolidação do Estado Democrático de Direito, da Ética e da Cidadania; 

 

CONSIDERANDO que o exercício desse papel impõe que a Ordem dos Advogados do Brasil 

atue de forma independente e suprapartidária, de modo a manter equidistância com os 

atores políticos que disputarão as Eleições 2020; 

 

CONSIDERANDO o princípio da desincompatibilização, prevista na Lei Complementar 

64/90, bem como os princípios da isonomia e da paridade de armas; 



 

 

 

R E S O L V E: 

 

Artigo 01º Fica instituída a obrigatoriedade de afastamento de funções institucionais 

vinculadas às Diretorias Executiva e Adjunta, Comissões de Trabalho e Assessorias, aos 

advogados(as), estagiários(as) e membros colaboradores que tenham a pretensão de 

concorrer a quaisquer cargos eletivos nas Eleições 2020. 

 

Artigo 02º Os advogados(as), estagiários(as) e membros colaboradores postulantes à 

disputa dos cargos de vereador, vice-prefeito ou prefeito, e que tenham funções 

institucionais afetas à Subseção de Guarulhos, deverão comunicar a pretensão eleitoral, por 

meio de petição a ser protocolada em formato físico na Secretaria da Presidência da OAB 

Guarulhos, dentro do horário de funcionamento da Subseção, acompanhada de cópia da OAB 

do interessado, até o dia 4 de abril de 2020. 

 

Parágrafo Único. Comunicada a pretensão eleitoral, o(a) advogado(a), estagiário(a) ou 

membro colaborador será automaticamente afastado da função ocupada. 

 

Artigo 03º O afastamento perdurará até o término das Eleições 2020, ocasião em que os não 

eleitos, e ainda interessados, poderão pleitear, mediante petição, o retorno à função da qual 

se afastou. 

 

Artigo 04º Ultrapassado o prazo descrito no artigo 2º, o(a) advogado(a), estagiário(a) ou 

membro colaborado em desacordo com a presente portaria será notificado para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente esclarecimentos acerca da incompatibilidade. 

 



 

 

Parágrafo Primeiro. No prazo fixado para apresentação de esclarecimentos acerca da 

incompatibilidade, o(a) advogado(a), estagiário(a) ou membro colaborado poderá 

apresentar a comunicação prevista no artigo 2º. 

 

Parágrafo Segundo: Esgotado o prazo descrito no caput, com ou sem resposta do(a) 

advogado(a), estagiário(a) ou membro colaborado, o Presidente decidirá acerca do 

afastamento. 

 

Artigo 05º É do Presidente da Subseção a competência para nomear e revogar portarias, 

podendo utilizar-se de suas atribuições estatutárias para determinar, ouvida a Diretoria 

Executiva da OAB Guarulhos, o afastamento de advogados (as), estagiários (as) e membros 

colaboradores que estejam em desacordo com a presente Portaria. 

 

Artigo 06º Os casos omissos referentes a presente portaria serão resolvidos pela 

Presidência da OAB Guarulhos, ouvida a Diretoria Executiva. 

 

Artigo 07º A presente Portaria se aplica a Diretores, Presidentes, Vice-Presidentes, 

Secretários, Coordenadores, Assessores, Dativos, Instrutores, Triadores e Membros Efetivos 

e Colaboradores, sem exceção. 

 

Artigo 08º Cópias desta Portaria deverão ser encaminhadas a todos (as) os (as) nomeados 

(as), Diretores (as) Executivos(as) e Adjuntos(as), Presidentes, Vice-Presidentes, 

Secretários, Coordenadores, Assessores, Dativos, Instrutores, Triadores e Membros Efetivos 

e Colaboradores, por meio eletrônico, no e-mail constante no cadastro, bem como afixada em 

todos os murais da Subseção e salas de apoio. 

 



 

 

Artigo 09º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com a anuência da 

Diretoria Executiva, devendo ser registrada em livro próprio pelo Sr. Secretário Geral, 

dando-se lhe ampla divulgação pelos meios de que dispõe a Subseção. 

 

Artigo 10. Revogam-se as disposições em contrário. Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

 

 

EDUARDO FERRARI GERALDES 

Presidente 

 

Ciente e de acordo: 

 

 

 

IVANY MARQUES REZENDE TAVARES 

Vice-Presidente 

 

 

 

RODRIGO PRATES 

Secretário Geral 

 

 

 

ANA PAULA MENEZES FAUSTINO 

Secretária Adjunta 

 

 

 

ABNER ALVES VIDAL 

Diretor Tesoureiro 

 


