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2ª CARTA ABERTA À ADVOCACIA PAULISTA 

 

As Conselheiras, os Conselheiros e Diretoras da OABSP e CAASP, cujos mandatos se 

encerrarão em 31 de dezembro de 2021 e que já haviam manifestado sua dissidência em 

relação à atual gestão da OABSP em 07 de junho de 2021, diante de novos, graves e 

relevantes fatos que têm acontecido nas últimas semanas, sempre preocupados com a 

prestação de contas perante a Advocacia paulista e cientes de suas responsabilidades 

institucionais, vêm a público manifestar-se sobre as situações abaixo referidas e nos 

termos que seguem: 

 

1 – Sobre a Operação Atelier, deflagrada pela Polícia Federal na manhã de 16 de agosto 

de 2021, derivada da Operação Biltre, que ocorrera em novembro de 2020, as 

Conselheiras e Conselheiros que esta subscrevem, exatamente por defenderem 

incondicionalmente o direito de defesa e a presunção de inocência, entendem ser 

fundamental a tomada de providências institucionais concretas para a investigação interna 

e esclarecimento pleno de quaisquer situações que possam estar sob suspeita, inclusive 

porque poderia a Instituição ingressar como assistente na forma do Art. 49, EOAB. Neste 

sentido, entendem ser imperiosa a observância do dever de informação total aos membros 

do Conselho Seccional, o órgão que deve acompanhar de forma contínua e minuciosa 

todas as situações relacionadas às referidas operações, quer pelo comando regulamentar, 

quer pelo compromisso de transparência absoluta perante a Advocacia assumido em 

campanha e que realmente precisa ser honrado, de tal sorte possa o Conselho intervir 

sempre que necessário, inclusive opinando e recomendando ações ou ainda prestando os 

devidos esclarecimentos à Advocacia e toda a sociedade; 

  

2 - Este grupo de Dissidentes já fizera e requerera providências em Sessão Plenária do 

Conselho Seccional ao Presidente da OABSP por ocasião da anterior operação Biltre, no 

ano passado, de tal sorte que as reitera tanto com relação à operação anterior, quanto com 

relação à nova operação e também lutará para que se efetivem todas as providências 

necessárias para o devido esclarecimento de situações e demais ações decorrentes;  

 

3 – Por defenderem a imperiosa necessidade de respeito absoluto ao Conselho Seccional, 

instância máxima na estrutura da OAB, conforme já havia sido referido anteriormente por 

ocasião da primeira carta à advocacia, apresentaram dois requerimentos específicos, nas 
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datas de 04 de julho de 2021 e 10 de agosto de 2021, nos quais, respectivamente, 

defenderam e requereram que fosse apreciada, discutida e votada pelo Conselho 

Seccional a instituição de voto digital/eletrônico na eleição de novembro de 2021, assim 

como fosse apreciada, discutida e votada a decisão sobre a eleição ao Conselho Federal e 

qual seria o nome ou chapa que deveria receber o apoio da Seccional paulista. 

Lamentavelmente, nenhum dos dois requerimentos formalmente apresentados foi levado 

à apreciação do Conselho até o momento, evidenciando tudo isso o total desprestígio que 

o atual Presidente da OAB SP endereça ao Conselho Seccional e a forma subjetiva como 

conduz a atual gestão; 

 

As Conselheiras, Conselheiros e Diretoras da OABSP e da CAASP abaixo subscritos 

defenderão até o final de seus mandatos por respeito aos compromissos assumidos perante 

a Advocacia, notadamente por mais transparência e pela defesa corajosa e incondicionada 

de tudo o que seja melhor, mais democrático e mais contemporâneo para todas as 

Advogadas e os Advogados paulistas, que lutam todos os dias em todo o nosso Estado 

para exercerem a sua profissão.  
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