NOTA DE REPÚDIO
O Instituto Nacional de Advocacia – INAD, associação que atua em prol dos Advogados
associados e dos interesses difusos da sociedade, no cumprimento de seu dever
institucional, vem, através desta nota repudiar veementemente a declaração do
presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, que afirmou pretender protocolar um
pedido de impeachment do Presidente da República em nome do Conselho Federal da
OAB, isto durante o estado de calamidade pública e pandemia que assola nossa
sociedade.
É de se estranhar esta sanha da cúpula da Ordem em querer tratar de assuntos de cunho
meramente político quando ignora problemas afetos a classe dos Advogados, como o
pedido de anistia e/ou redução da anuidade dos Advogados requerido pelo INAD, em
março de 2020, mas que infelizmente não foi atendido pela diretoria da OAB.
Independentemente de posições políticas, é certo que um pedido de impeachment do
Presidente da República iria desestabilizar mais ainda o país que vem sofrendo não só
com a crise financeira, mas também com a crise pandêmica. Um país do tamanho do
Brasil que possui uma população de 210 milhões de pessoas, cuja maioria ainda não
contraíu o Coronavírus, pelo que podemos presumir que a pandemia perdurará por
muito tempo.
Salienta-se que não foi apresentado nenhum motivo que justifique o impeachment do
Presidente da República, muito menos um motivo forte o suficiente que justifique esta
ação constitucional na atual conjuntura nacional.
Lamentavelmente parece que o presidente nacional da OAB está apenas cumprindo as
palavras de José Dirceu, um dos líderes do PT condenado na Ação do Mensalão que, em
novembro de 2019, afirmou querer aparelhar a OAB certamente para utilizá-la como
instrumento político do PT.
Diante de nosso compromisso intitucional de promover o bem a sociedade e a classe
dos Advogados, as centenas de Advogados associados manifestam-se contra a utilização
da OAB para fins político-partidário e repudiamos o pedido de impeachment do
Presidente Bolsonaro.
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