
EXCELENTÍSSIMO SR. DR. PROCURADOR DA REPÚBLICA EM SÃO 

PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario de Oliveira Filho, Braz Martins Neto, 

Cibele Miriam Malvone, Cid Vieira de Souza Filho, Fábio Guedes Garcia da 

Silveira , Fábio Romeu Canton Filho, Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade, 

Heidi Von Atzingen, Marco Aurélio Vicente Vieira, Martim de Almeida 

Sampaio, Renata Soltanovitch e Umberto Luiz Borges D’Urso, todos 

regularmente inscritas (os) nos quadros da Ordem dos Advogados do 

Brasil - Seção de São Paulo, vêm, respeitosamente, apresentar 

 

N O T Í C I A  D E  F A T O 

 

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 

 

Em novembro deste ano serão realizadas 

eleições para as diretorias da OABSP e CAASP, conselho estadual e 

conselho federal. São 176 cargos a serem democraticamente preenchidos 

pelo voto direto da advocacia paulista. 



 

Com bastante preocupação, contudo, vemos a 

realização concreta do referido pleito. A pandemia que assola o planeta 

tem atingido recordes de proliferação no Brasil e no mundo, 

especialmente nos grandes centros. O Estado de São Paulo, o mais 

populoso da federação, não é exceção.  

 

 

De outro lado, as notícias dão conta que a 

imunização da população brasileira deve avançar o segundo semestre 

deste ano, havendo projeções que a empurram para o segundo trimestre 

de 2022. 

 

Enquanto isso, todas as organizações de 

saúde, nacionais e internacionais, recomendam a rígida observância dos 

protocolos já conhecidos para evitar o alastramento da pandemia. 

 

Dentre eles, merecem destaque o isolamento 

e o distanciamento sociais. 

 

 

Como se sabe, há quase meio milhão de 

advogados inscritos na OABSP que potencialmente podem comparecer às 

eleições de novembro, tradicionalmente realizadas de forma presencial em 

pontos de votação cuja indesejável aglomeração chega a ser maior que 

nas eleições político partidárias.  

 

 

A se considerar, ainda, os familiares e 

funcionários desses colegas e da própria entidade, levando o universo de 

pessoas expostas ao vírus à casa dos milhões. 

 



 

O voto digital à distância foi aprovado pelo 

Conselho Federal da OAB, e oito seccionais já adotaram o sistema (DF, 

PR, RS, SC, TO, PE, CE e RN). 

 

 

Saliente-se que outras entidades, tais como os 

Conselhos Federais de Administração, Arquitetura e Urbanismo, 

Contabilidade, Farmácia, Nutrição e Odontologia já adotaram o voto pela 

internet. 

 

Sem o mesmo relevo, mas também 

importante, é o altíssimo custo para a realização das eleições presenciais, 

além do elevadíssimo percentual de abstenção, o que só deve agravar em 

razão da pandemia. 

 

 

Por tais razões, especialmente em defesa da 

vida, os signatários protocolaram em 01 de fevereiro do corrente, junto à 

OABSP, pedido de adoção das providências necessárias para que as 

eleições de novembro deste ano sejam feitas à distância de forma virtual 

(doc. Anexo 1). 

 

 

Tendo em vista que até a presente data não 

houve nenhuma resposta ou manifestação da OABSP a respeito da 

necessidade da preservação e defesa da vida, os signatários da presente 

Notificaram o Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São 

Paulo a respeito dos fatos acima narrados, para que possam adotar as 

medidas no sentido de evitarem evento de extrema aglomeração e 

proliferação do Covid-19 (doc. Anexo 2). 

 



Diante do exposto, requerem a adoção das 

medidas necessárias para a completa elucidação dos fatos, sem prejuízo 

de eventual Ação Civil Pública, com Pedido de Antecipação de Tutela, com 

fulcro no artigo 127 e 129, incisos II e III da Constituição Federal, no 

artigo 5º, inciso V, alínea “a” e 6º, inciso VII, alíneas “a” e “c”, da Lei 

Complementar nº 75/1993 e, ainda, no artigo 5º da Lei 7.347/85. 

 

São Paulo, 16 de fevereiro de 2021. 

            

Mario de Oliveira Filho - OABSP 54.325   Braz Martins Neto - OABSP 32.583 

        

Cibele Miriam Malvone - OABSP 234.610   Cid Vieira de Souza Filho – OABSP 58.271 

        

Fábio Guedes Garcia da Silveira - OABSP 130.563   Fábio Romeu Canton Filho - OABSP 106.312 

           

Gilda Figueiredo Ferraz de Andrade – OABSP 67.415 Heidi Von Atzingen - OABSP 68.264  

               

Marco Aurélio Vicente Vieira – OABSP 123.113   Martim de Almeida Sampaio - OABSP 76.225  

        

Renata Soltanovitch - OABSP 142.012    Umberto Luiz Borges D’Urso – OABSP 112.969 


