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Piccino e Picarelli querem bloco regional para fortalecer OAB 

Leandro Amaral 

Focados no discurso da mudança, os dirigentes das subseções de São 

Bernardo e Santo André não querem somente alterações no próprio 

reduto. O objetivo é promover uma articulação regional que fortaleça as 

demandas locais. 

 

Leandro Piccino afirma que, mesmo na esfera municipal, a entidade não 

pode desempenhar iniciativas voltadas só ao próprio território. “A única divisão será a geográfica 

dos municípios e eu já combinei com o Picarelli que nós vamos fazer de conta que não existe. Nós 

vamos trabalhar em perfeita integração inclusive com as outras subseções. Vamos formar um bloco 

do ABCDMR no sentido de fortalecer a advocacia na região”. 

 

O dirigente eleito em Santo André, Fábio Picarelli, concorda. “Pela afinidade que nós temos, vamos 

formar esse grande bloco. Somos em cerca de 15 mil advogados na região. Por isso, essa união pode 

representar um grande diferencial para negociarmos junto à seccional e ao presidente D’urso”. 

 

Os dois participaram nesta terça-feira (24/11) do debate da Rádio ABC em parceria com o jornal 

Repórter Diário. Além de abordarem temas que extrapolam as fronteiras municipais, os dois 

advogados trataram de questões específicas de cada subseção. 

 

São Bernardo 

Piccino afirmou que encara com naturalidade o fato de o atual presidente entrar com recurso para a 

revisão do resultado eleitoral que culminou com a vitória da oposição depois da impugnação de 

uma urna.  

 

“A gente encara com naturalidade os eventuais recursos interpostos pelo atual presidente da 

subseção. Mas, ao mesmo tempo. temos plena consciência de que a incensurável decisão da 

subcomissão eleitoral será ratificada pela comissão eleitoral de São Paulo, pelo Conselho Seccional, 

pelo Conselho Federal e até pela justiça comum em razão da discrepância gritante dos números que 

envolveram a fatídica seção 402”, diz. “Nós não estamos avocando a condição de vencedores, nós 

efetivamente fomos proclamados eleitos. Até que haja mudança e acredito que não irá ocorrer, nós 

entendemos que a nossa posse ocorrerá normalmente no dia 1º de janeiro querendo ou não o atual 

presidente”, completa.  

 

Leandro Piccino e Fábio 

Picarelli também 

abordaram questões 

específicas das subseções 

  



 

 

Segundo ele, o próximo passo é aguardar o melhor momento para articular com Uriel Aleixo as 

questões pertinentes à transição. “A transição nos preocupa. Nós preferimos deixar a poeira passar. 

Eu pretendo procurar o atual presidente, a quem eu respeito, mas discordo do posicionamento dele 

em insistir na manutenção dos votos. Vou procurá-lo para propor uma transição pacífica no 

comando da OAB”, explica. 

 

Santo André 

Já Fábio Picarelli destacou a importância da vitória em Santo André. Segundo ele, a prioridade, a 

partir do dia 1º de janeiro, será a reforma da estrutura da Ordem tanto no aspecto físico quanto no 

atendimento ao munícipe.  

 

“Nós precisamos, no primeiro momento, reestruturar a casa, inclusive, fisicamente. A gente vê a fila 

enorme que existe na OAB e isso será prioridade. A impressão que da é que a OAB faz parte 

daqueles órgãos públicos que não funcionam. Isso não é verdade, mas, temos que acabar com essas 

filas vergonhosas”.  

 

Picarelli enfatizou que a entidade acompanhará de perto o pagamento dos precatórios por 

parte da prefeitura. De acordo com o advogado, a comissão que fiscaliza o tema, estará a 

cargo de Pedro Stábile, proprietário do escritório de advocacia que cuida da maior parte dos 

precatorianos andreenses. 

 

“/ós temos uma comissão que já está cheia que é a dos precatórios e a do advogado público. 

Por meio delas vamos fazer uma cobrança efetiva para a quitação dos precatórios”, finaliza. 


