
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE DO 

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

Processo originário nº 1000440-46.2017.4.01.4000

Agravante: Ministério Público Federal

Agravado: Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Piauí

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República 

infra-assinado, não se conformando com a respeitável decisão do juízo da 2ª Vara Federal da 

Seção Judiciária do Estado do Piauí que indeferiu a tutela provisória da evidência requerida 

(Id nº 3745818), vem à presença de Vossa Excelência, respeitosamente, interpor AGRAVO 

DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, o que faz com base 

nas anexas razões, a serem distribuídas  incontinenti ao relator, nos termos do art. 1.015, 

inciso I e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Em face  dos  fundamentos  do  presente  recurso,  o  Ministério  Público  Federal 

requer,  desde logo,  com fundamento  no art.  1.019,  I,  do  NCPC, seja concedida a  tutela 

provisória requerida, até o julgamento da presente insurreição, empreendendo-se o regular 

processamento do feito.

Aguarda deferimento.

Teresina/PI, 22 de janeiro de 2018.

LEONARDO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Procurador da República

Avenida João XXIII, nº 1390, Bairro Noivos, Teresina-PI, CEP: 64045-000
Fone: (86) 3214-5915 - Fax: (86) 3214-5960
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EGRÉGIO     TRIBUNAL     REGIONAL     FEDERAL     DA   1  ª     REGIÃO

Processo originário nº 1000440-46.2017.4.01.4000

Agravante: Ministério Público Federal

Agravado: Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Piauí

RAZÕES     DO     AGRAVO

COLENDA TURMA,

DOUTO(A) RELATOR(A).

D.D. PROCURADOR(A) REGIONAL DA REPÚBLICA,

1) DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

Consoante se  depreende da análise dos autos,  a confirmação da intimação do 

Parquet se deu em 22/01/2018 (segunda-feira), tendo por início de prazo o dia 23/01/2018. 

Nesse sentido, considerando que o Código de Processo Civil de 2015, nos termos do art. 

1.003, §5º, estabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso de agravo 

de instrumento e que o Ministério Público Federal possui prazo em dobro para se manifestar 

nos autos, nos termos do art. 180, do mesmo Código, revela-se manifestamente tempestivo o 

presente recurso, sem olvidar que a contagem dos prazos no novo CPC se dá em dias úteis,  

conforme dispõe o art. 219.

2) DO CABIMENTO DO AGRAVO POR INSTRUMENTO.
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Sabe-se que a Lei 13.105/2015 estabeleceu novas regras para a interposição do 

recurso  de  agravo  de  instrumento,  apresentando  rol  taxativo  para  o  seu  cabimento, 

delimitando,  dessa  forma,  os  casos  em que  a  parte  pode  valer-se  do  recurso,  para  ver 

reformada a decisão interlocutória proferida, como se observa do art. 1.015 do Código. 

No caso dos autos, a decisão de Id.: 3745818 indeferiu o pedido de tutela da 

evidência, requerido por este  Parquet. Nesse sentido, tal decisão é passível de recurso, na 

modalidade agravo de instrumento, por se enquadrar no disposto no inciso I do art. 1.015 do 

CPC.

3) DA ADEQUADA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO E DA INDICAÇÃO DO 

ENDEREÇO DAS PARTES E DE SEUS PROCURADORES.

O vertente agravo de instrumento apresenta como agravada a Ordem  dos 

Advogados  do  Brasil  –  Seccional  Piauí,  a  qual deverá ser  intimada  por  meio  de  seu 

Presidente, Francisco Lucas Costa Veloso (OAB/PI sob o nº 7.104), e da sua Coordenadora 

Jurídica  habilitada  nos  autos,  Mayara  Vieira  da  Silva  (OAB/PI  sob  o  nº  10.184),  com 

endereço  para recebimento  de  intimações na Rua Governador  Tibério Nunes,  s/n,  Bairro 

Cabral, CEP 64000-750 – Teresina/PI, telefone: (86) 2107-5800.

A Procuradoria da República no Estado do Piauí, por seu turno, localiza-se na 

Avenida João XXIII, nº 1390, Bairro Noivos, Teresina-PI, CEP: 64045-000, é representada 

pelo Procurador da República signatário e tem por telefone (86) 3214-5980 e e-mail: prpi-

cojur@mpf.mp.br.

Não  é  despiciendo  lembrar  que  se  trata  de  agravo  de  instrumento  em autos 

eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos previstos no inciso I e II do art.  

1.017 do NCPC.

Anexam-se, destarte, cópias dos principais documentos que instruem a ação civil 

pública originária.  Deste  modo,  preenchidos os  requisitos de admissibilidade intrínsecos e 
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extrínsecos  da  irresignação,  requer  o  Ministério  Público  Federal,  portanto,  o  regular 

processamento do presente recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de 

tutela.

4) SÍNTESE DE LIDE. IMPERIOSA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO 

IMPUGNADA.

Trata-se  de  ação  civil  pública  proposta  pelo  Ministério  Público  Federal, 

objetivando, em síntese,  obter tutela jurisdicional que permita a participação dos advogados 

inadimplentes nas eleições para os cargos de direção do Conselho Seccional da Ordem dos 

Advogados do Brasil no Estado do Piauí, especificamente no tocante à capacidade eleitoral 

ativa,  isto  é,  em relação à aptidão  para votar  nas eleições futuras voltadas à  escolha de 

diretorias daquela entidade.

Visa, sobretudo, a partir da análise dos dispositivos constantes na Lei nº 8.906/94 

(Estatuto  da  Advocacia  e  da  OAB)  e  do  respectivo  Regulamento  Geral,  a  garantir,  em 

homenagem aos princípios da reserva legal, do contraditório e da ampla defesa, a participação 

política dos advogados inadimplentes nas eleições daquela entidade, assegurando o direito ao 

sufrágio por parte desses profissionais.

Para tanto, considerando as disposições do art. 12 da Lei nº 7.343/1985 e do art. 

311 do CPC/2015, e tendo em vista a existência de direito material dotada de máxima proba-

bilidade (direito dos advogados inscritos nos quadros da OAB – Seccional Piauí de votarem 

nas eleições dos membros diretivos), requereu o MPF, em sede de tutela provisória da evidên-

cia, o seguinte:

“  (…) b) a concessão da tutela de evidência, em caráter liminar, a fim de  
que  seja  a  OAB  –  Seccional  Piauí  compelida  a  deixar  de  exigir  a  
quitação  de  dívidas  referentes  a  anuidades  como  requisito  para  o  
exercício  do direito  a voto (capacidade eleitoral  ativa)  dos  advogados  
nela  inscritos  (na  OAB/PI)  na  escolha  dos  membros  diretivos,  
ressalvados os casos em que o advogado já tenha sido definitivamente  
condenado (art. 70 e seguintes da Lei nº 8.906/94) em processo disciplinar  
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pela prática de infração disciplinar prevista no art. 34, XXIII, c/c art. 37, I  
e § 2º, ambos da Lei nº 8.906/94); (...)”

O  juízo a  quo determinou  a  intimação  da  requerida  para  que  apresentasse 

manifestação defensiva, dentro de 72 h, após o que apreciaria o pedido de tutela provisória 

requerida pelo MPF (Id.: 2960914). Apresentada a manifestação, no entanto, o juízo decidiu 

no seguinte sentido:

“(…) Para a concessão da medida pretendida é necessário que, através da  
verossimilhança identificada, já seja possível a antecipação dos efeitos do  
julgamento final.
Pretende o MPF, basicamente, questionar resoluções acerca dos critérios  
de votação para dirigentes da OAB.
Entretanto, não vejo razoabilidade na tese do órgão ministerial.
Conforme ressaltou a Entidade Autárquica, os critérios e procedimentos  
das eleições da OAB, a partir do Poder Regulamentar a esta conferido,  
encontram-se delimitados na Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e  
da OAB), no Regulamento Geral e no Provimento do Conselho Federal nº  
146/2011.
Com efeito, como bem ressaltou o Presidente da Ordem, a matéria está  
disposta no Art. 63, caput e seu § 1°, do mencionado estatuto. Perceba-se:
Lei nº 8.906/1994: (..)
-  Art.  63.  A  eleição  dos  membros  de  todos  os  órgãos  da  OAB  será  
realizada na segunda quinzena do mês de novembro,  do último ano do  
mandato,  mediante  cédula  única  e  votação  direta  dos  advogados  
regularmente inscritos.
-  §1°  A  eleição,  na  forma  e  segundo  os  critérios  e  procedimentos  
estabelecidos  no  regulamento  Geral,  é  de  comparecimento  obrigatório  
para todos os advogados inscritos na OAB.
Dentre os critérios gerais, destaca-se a exigência de quitação com a OAB  
para aqueles que querem participar do processo eletivo, devendo o mesmo  
ser intimado para regularização de sua situação financeira.
Assim, com base no exposto acima, não se observa qualquer ilegalidade  
na referida exigência, sendo matéria interna corporis da Instituição, não  
me parecendo razoável alterá-la sob o frágil fundamento de que permitiria  
a participação dos advogados inadimplentes para preservar princípios da  
ampla defesa e do devido processo legal.
Com estas considerações, indefiro o pedido de antecipação de tutela.
Intimem-se, devendo o MPF se manifestar sobre a contestação.”

Não se conformando o Ministério Público Federal com o teor da decisão em 

comento,  interpõe o presente recurso, acreditando na reforma do decisum por essa 

Egrégia Corte Federal, nos moldes a seguir propostos.
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5) DA INDUVIDOSA AFRONTA AO  DIREITO  DOS  ADVOGADOS  INSCRITOS 

NOS QUADROS DA OAB – SECCIONAL PIAUÍ DE VOTAREM NAS ELEIÇÕES 

DOS MEMBROS DIRETIVOS.

Ab initio, cumpre rememorar que a presente Ação Civil Pública foi ensejada pelo 

Inquérito Civil nº 1.27.003.000157/2015-09, instaurado a partir de representação formulada 

pelo advogado João Medeiros da Rocha Júnior, exortando este órgão ministerial a envidar as 

providências judiciais cabíveis com o intuito de ilidir a ilegalidade (na concepção deste órgão) 

delineada nos presentes autos. 

Durante a instrução do mencionado procedimento administrativo, a OAB apre-

sentou manifestação confirmando o caráter impeditivo do inadimplemento das anuidades à 

participação das eleições internas e buscou justificar a conduta através do exercício do poder 

regulamentar e da necessidade de regular o exercício da advocacia através da punição dos 

que não se encontram habilitados sob a perspectiva ético-disciplinar.

Aduziu a sua competência para regulamentar suas eleições, dispondo, dessa ma-

neira, acerca de quem está regularmente inscrito e devidamente habilitado para exercer o di-

reito ao voto, reportando-se às disposições trazidas no Estatuto da Advocacia e da OAB, no 

Regulamento Geral e no Provimento do Conselho Federal nº 146/2011, bem como através de 

alguns julgados.

Arguiu ainda a  indispensabilidade da dotação orçamentária a  ser  conferida ao 

conselho, garantida, por sua vez, através das anuidades que possibilitam o exercício fiscaliza-

tório da profissão e que revestem as exigências estabelecidas de razoabilidade e proporciona-

lidade. 

Com efeito, restou constatado o cerceamento do exercício do direito de sufrágio 

dos advogados à escolha dos dirigentes da entidade.
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Diante de tal cenário, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com 

pedido  de  tutela  provisória  da  evidência  para  garantir  a  participação  dos  advogados 

inadimplentes nas eleições para os cargos de direção do referido Conselho, especificamente 

no tocante  à capacidade eleitoral ativa,  isto  é,  em relação à  aptidão para votar nas 

eleições futuras voltadas à escolha de diretorias daquela entidade.

Ressalte-se  que  o  objetivo  da  tutela  da  evidência  é  evitar  a  exclusão  dos 

advogados  inadimplentes  da  participação  política  –  mediante  o  exercício  do  voto  –  nos 

processos eleitorais futuros, haja vista o inevitável tempo de tramitação deste feito. A prova 

documental que instrui a petição inicial e a própria confirmação da entidade requerida em sua 

manifestação defensiva evidenciam o direito ora invocado por este órgão ministerial. Não há 

controvérsia quantos aos fatos narrados, restando pendente questão unicamente de direito.

Nessa  linha  de  reflexão,  considerando  que  a  decisão  indeferiu  a  tutela  da 

evidência; que os  pressupostos  para a  sua concessão  estão  devidamente caracterizados e 

considerando,  ainda,  a  possibilidade  desse  Tribunal  deferir,  de  logo,  a  tutela  provisória 

requerida, espera o MPF que sejam os pedidos deferidos, garantindo a utilidade da demanda 

ao final do processo, bem como salvaguardando os direitos da classe.

6) DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO.

Conforme  já  asseverado,  as  razões  da  decisão  judicial  possuem por  base  o 

entendimento de que a exigência de quitação com a OAB para que o advogado eleitor exerça 

o  seu voto – exigência esta contida no art.  134, § 1º,  do Regulamento Geral – constitui 

matéria  interna  corporis da  instituição,  estando  tal  condicionante  albergada  pela  Lei  nº 

8.906/1994 em seu art. 63, § 1º.

Com  o  respeito  devido  à  decisão  emanada,  não  merecem  prosperar  os 

fundamentos  acima  expostos,  notadamente  quando  se  considera  que  sequer  houve  a 

apreciação do argumento de que há manifesto abuso do poder regulamentar da OAB 
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ao prever tal exigência. Em outras palavras,  o MPF não ignora que há tal previsão no 

Regulamento Geral, mas sim contesta o fato de que tal exigência jamais foi veiculada 

na lei, instrumento democraticamente idôneo à criação de direitos e obrigações.

O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 8906/94, 

estatui no Capítulo VI, referente às eleições e aos mandatos:

Art.  63.  A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será 
realizada na segunda quinzena do mês de novembro, do último ano do 
mandato,  mediante  cédula  única  e  votação  direta  dos  advogados 
regularmente inscritos.
§  1º  A eleição,  na  forma e  segundo  os  critérios  e  procedimentos 
estabelecidos no regulamento geral, é de comparecimento obrigatório 
para todos os advogados inscritos na OAB.
§ 2º O candidato deve comprovar situação regular junto à OAB, não 
ocupar  cargo  exonerável  ad  nutum,  não  ter  sido  condenado  por 
infração  disciplinar,  salvo  reabilitação,  e  exercer  efetivamente  a 
profissão há mais de cinco anos. (grifos nossos)

Inicialmente,  observa-se a inexistência,  no dispositivo  legal retrocitado,  da 

exigência da adimplência como condição para o exercício do direito ao voto. Em sentido 

contrário, os requisitos previstos no parágrafo segundo atestam comprovações necessárias 

para o exercício da capacidade eleitoral passiva, ou seja, o direito de ser votado. Se assim não 

o fosse, a interpretação do dispositivo possibilitaria o direito de votar apenas aos que exercem 

efetivamente a profissão pelo período superior a cinco anos, visto que o fundamento legal 

para exigir a adimplência do eleitor como conditio sine qua non está sedimentado no mesmo 

dispositivo legal (art. 63, § 2º, Lei nº 8.906/94).

Posteriormente,  é  notório  que  o  disposto  no  parágrafo  primeiro  atribui  ao 

regulamento geral o poder de estabelecer os critérios e os procedimentos para a realização da 

eleição. Esse poder, entretanto, tem a função precípua de especificar o que já foi objeto de 

produção legislativa e de facilitar a execução da lei, tornando-a, de certa forma, aplicável. 

Analisa-se o ponto de forma mais detalhada a seguir.
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A lei  em sentido  estrito,  por  submeter-se  à  aprovação  delimitada  de  forma 

constitucional e democrática de um órgão colegiado e ao conhecimento público dos trâmites 

e  das  discussões  envolvidas,  tende  a  se  compatibilizar  com o  interesse  público  geral.  A 

participação popular na escolha dos representantes designados a produzir a lei de acordo com 

o estabelecido constitucionalmente, a fiscalização por meio dos diversos setores sociais e as 

diversas revisões às quais se submetem os projetos, revestem, do ponto de vista teórico, a 

produção normativa de segurança jurídica e de legalidade,  representando a articulação da 

vontade da maioria e estando apta, dessa maneira, a criar direitos e instituir obrigações.

Os  regulamentos,  por  sua  vez,  não  estão  submetidos  a  tal  grau  de 

confiabilidade e imparcialidade,  apresentando,  de forma incontestável,  garantia e proteção 

reduzida. Essa característica atribuiu ao legislador a necessidade de limitar o grau de atuação 

desse instituto, de tal forma que balizou os regulamentos à adequação e ao cumprimento do 

disposto  na lei,  sem contudo,  criar  direitos  ou  obrigações  que  nela  não  estão  previstos. 

Portanto, a inovação configuraria, desse forma, abuso do Poder Regulamentar.

Nesse sentido o ensinamento do saudoso jurista Pontes de Miranda:

“Se o regulamento cria direitos ou obrigações novas, estranhas à lei, 
ou faz reviverem direitos, deveres, pretensões, obrigações, ações ou 
execuções que a lei apagou, é inconstitucional. Tampouco pode ele 
limitar, modificar, ampliar direitos, deveres, pretensões, obrigações ou 
exceções.”  (Comentários  à  Constituição  de  1967,  com a  Emenda 
1/69, 2a ed. revista, t. III/316, Ed. RT, 1970)

Desta  maneira,  apenas  a  lei  elaborada  pelo  Congresso  Nacional  poderia 

limitar  o  direito  ao  voto,  situação  esta  que  não  se  observa,  conforme  explicitado  no 

dispositivo anterior da Lei nº 8906/94. Inaceitável, portanto, que o Regulamento Geral do 

Estatuto da OAB extrapole as restrições definidas em lei, criando novos requisitos para o 

exercício da participação política.
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Assim,  o  Art.  134,  parágrafo  primeiro1,  que  estabelece  como  uma  das 

condições da prova de legitimação do eleitor o comprovante de quitação com OAB, 

trata-se de  clara violação ao princípio da reserva legal, pois o referido ato normativo 

somente  poderia  ser  exercido  secundum  legem,  ou  seja,  em  conformidade  com  o 

conteúdo da lei e nos limites que esta impusesse.

Por  fim,  mesmo  que  se  pudesse  considerar  a  legalidade  do  condicionamento 

estabelecido no regulamento (em harmonia com a lei), essa sanção deveria ser antecedida de 

um processo administrativo disciplinar, tendo em vista o respeito aos princípios estabelecidos 

constitucionalmente, especificamente o contraditório e a ampla defesa. In verbis:

 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza,  garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
LV -  aos  litigantes,  em processo  judicial  ou  administrativo,  e  aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes;”

Deveras, não se olvida a hipótese em que o advogado esteja provisoriamente 

afastado dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, em virtude de se encontrar 

inadimplente  junto  àquele  Conselho  de  Fiscalização  da  atividade  profissional,  por 

cometimento de infração tipificada no art. 34, XXIII, da Lei nº 8.906/942, tendo em vista que 

tal conduta omissiva se subsume a infração disciplinar, apenada com suspensão, nos termos 

do art. 37, I e § 2º3. E mais: a suspensão somente se consubstancia quando há decisão 

proferida em processo administrativo  disciplinar,  no qual  se garanta  o exercício  da 

ampla defesa e contraditório, nos termos do art. 70 e seguintes da Lei nº 8.906/944, sem 

que exista possibilidade de interposição de recurso administrativo (por parte do advogado ao 

qual se imputa a prática de infração).

1 Art. 134. O voto é obrigatório para todos os advogados inscritos da OAB, sob pena de multa equivalente a  
20% (vinte por cento) do valor da anuidade, salvo ausência justificada por escrito, a ser apreciada pela Direto-
ria do Conselho Seccional.

§ 1º O eleitor faz prova de sua legitimação apresentando seu Cartão ou a Carteira de Identidade de  
Advogado, a Cédula de Identidade - RG, a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS ou o Passaporte, e o comprovante de quitação com a OAB, suprível por listagem 
atualizada da Tesouraria do Conselho ou da Subseção.
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Portanto, a interpretação que se extrai da Lei nº 8.906/94 – iterativamente 

reverberada  no  Tribunal  Regional  Federal  da  3ª  Região  –  é  que  a  quitação  das 

obrigações pecuniárias do advogado inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do 

Brasil  (pagamento das anuidades),  por se convolar em infração disciplinar,  somente 

pode impedir o advogado de  votar nas eleições  daquela  entidade quando houver a 

deflagração e conclusão de processo disciplinar – no qual se garanta o exercício do 

devido processo legal -, com a consectária condenação do advogado (art. 37, I, Lei nº 

8.906/94).

Demonstrando  a  plausibilidade  dos  argumentos  alhures  esgrimidos,  trago  à 

colação os seguintes arestos jurisprudenciais:

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  D  SEGURANÇA.  ELEIÇÃO 
NA  OAB/MS.  ADVOGADOS  INADIMPLENTES  COM  AS 
ANUIDADES  CORPORATIVAS.  DIREITO  NA PARTICIPAÇÃO 
DO VOTO NA ELEIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. As entidades fiscalizadoras do exercício profissional nos termos do 
artigo  34  da  Lei  nº  8.906/94,  em seu  capítulo  IX,  estabelece  os 
critérios da infração disciplinar.
2.  Notadamente,  eventual  infração,  no  caso  de  inadimplência, 
deveria  anteceder  a  um  processo  administrativo  disciplinar, 
assegurando  a  ampla defesa  e  ao  contraditório,  portanto,  não 
findo  o  processo  disciplinar,  regulado  pelo  artigo  68  da  Lei 
8,906/94, não há impedimento da participação dos impetrantes 
na  eleição  da  OAB/MS,  conforme  reconheceu  a  r.  sentença 
monocrática.
3. No caso,  considerando que o objeto do presente mandamus era 
assegurar  aos  impetrantes  o  exercício  do  voto  nas  eleições  da 
OAB/MS, ocorrida em 20.11.2012, o que foi lhes oportunizado por 
ocasião da liminar concedida em 19.11.2012, traduz-se uma situação 
irreversível pelo transcorrer do tempo.
4. Remessa oficial improvida.
(TRF  3ª  Região,  QUARTA  TURMA,   REOMS  -  REMESSA 
NECESSÁRIA CÍVEL - 344104 - 0011893-88.2012.4.03.6000, Rel. 
DESEMBARGADOR  FEDERAL MARCELO  SARAIVA,  julgado 
em 20/07/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/08/2016 ) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - ELEIÇÃO 
NA  ORDEM  DOS  ADVOGADOS  DO  BRASIL  ANO  2012  - 
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ADVOGADO  INADIMPLENTE  -  DIREITO  DE  VOTAR.  1. 
Conforme se  infere  da  leitura  da  Lei  n.  8.906/94,  o  requisito 
essencial  para o exercício do voto,  pelo advogado,  consiste  em 
estar inscrito na OAB (art. 63, caput e § 1º), situação por conta 
da  qual  torna-se  obrigatório  o  comparecimento  ao  pleito. A 
obrigação  de  prova  de  regularidade  de  situação  existe  apenas  em 
relação ao advogado candidato (art. 63, § 2º). 2. Constitui infração 
disciplinar deixar de pagar as contribuições, multas e preços de 
serviços  devidos  a  OAB,  depois  de  regularmente  notificado  a 
fazê-lo, nos termos do artigo 34, XXIII da Lei n. 8.906/94, sendo 
o  advogado  infrator  punido  com  suspensão  até  que  satisfaça 
integralmente  a  dívida  atualizada  monetariamente,  a  teor  do 
disposto o artigo 37, § 2º  do Estatuto da Advocacia.  3.  Assim, 
enquanto não se intimar regularmente o advogado inadimplente 
para o pagamento da dívida e não findar o processo disciplinar, 
regulado pelo artigo 68 da Lei n. 8.906/94, que impôs a pena de 
suspensão  do  exercício  profissional,  a  retirar  do  advogado  os 
direitos  inerentes  ao  grau,  é  vedado impedir sua participação, 
como eleitor,  das eleições de que trata o artigo 63 da referida 
legislação. 4.  Ademais,  a  participação  como  eleitora  do  pleito 
ocorrido em 2012, por força de liminar em mandado de segurança 
consubstancia situação consolidada pelo transcurso do tempo e que 
deve ser mantida em prol da segurança jurídica.
(REOMS  00118237120124036000,  JUIZ  CONVOCADO 
HERBERT DE BRUYN, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 
DATA:04/10/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) 
DIREITO  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
DESERÇÃO  DE  APELAÇÃO.  TEORIA  DO  FATO 
CONSOLIDADO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  JULGAMENTO 
PELO MÉRITO.  ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE SECCIONAL 
DA ORDEM  DOS  ADVOGADOS  DO  BRASIL.  ADVOGADOS 
INADIMPLENTES  COM  ANUIDADES.  DIREITO  DE  VOTAR. 
EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE QUITAÇÃO COM A OAB. 
ILEGALIDADE. 
1. A Lei nº 9.289 , de 4.7.96, que dispõe sobre as custas na Justiça 
Federal, exclui expressamente da isenção as entidades fiscalizadoras 
do exercício profissional (art. 4º, parágrafo único), de modo que pela 
OAB é devido o recolhimento. Não conhecimento da apelação por 
deserção.
2.  A "teoria  do  fato  consolidado"  somente  se  aplica se  a  situação 
fática já esteja efetivamente consolidada no tempo e nenhum efeito 
possa ter o julgamento de mérito.
3.  Caso  em  que,  havendo  revisão  da  sentença,  poderia  ocorrer 
implicações administrativas. Deferimento da liminar com conseqüente 
direito  de  voto  dos  Impetrantes  não  é  um fim em si mesmo,  não 
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implicando  situação  consolidada  no  tempo,  de  modo  que  o 
enfrentamento do mérito é medida que se impõe.
4.  O  Regulamento  Geral  da  OAB  afronta  o  princípio  da 
legalidade,  pois  não  pode  restringir  direitos  que  a  lei  não 
restringiu.
5.  Impetrantes  que,  a  despeito  da  inadimplência,  permanecem 
regularmente inscritos na Ordem. Inteligência do art. 63 , da Lei nº 
8.906 /94: se no mesmo artigo a lei fez a restrição de comprovação 
regular junto à Ordem apenas ao advogado candidato, sem nada dizer 
quanto ao votante, é que a este basta estar regularmente inscrito em 
seus quadros para ter o direito ao voto.
6.  Apelação  não  conhecida.  Remessa  oficial  à  qual  se  nega 
provimento.
(TRF  3ª  Região,  TERCEIRA  TURMA,   APELAÇÃO  EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA:  AMS:  9224  MS 
-2006.60.00.009224-2,  Rel.  JUIZ  FEDERAL  CONVOCADO 
CLAUDIO  SANTOS,  julgado  em 14/01/2010,  e-DJF3  Judicial  1 
DATA:14/01/2010) (grifos nossos)

Conclui-se,  pois,  pela  inconsistência  dos  fundamentos  da  decisão  impugnada, 

revelando-se  perfeitamente  cabível  o  deferimento  da  tutela  antecipada  perseguida.  A 

pretensão ministerial, ao contrário do que consignou o magistrado de 1º grau, não limitou-se 

ao  reputado  “frágil  fundamento  de  que  permitiria  a  participação  dos  advogados  

inadimplentes para preservar princípios da ampla defesa e do devido processo legal”, mas 

sim externou todas as ponderações jurídicas pelas quais entende que  o regulamento geral 

exorbitou limites traçados pela própria lei. 

Ademais, sabedor de que a referida inadimplência constitui infração disciplinar 

punível com suspensão (art. 34, XXIII c/c art. 37, I e § 2º, da Lei nº 8.906/1994) e que tal 

sanção  somente  é  aplicável  após  decisão  proferida  em  regular  processo  administrativo 

disciplinar no qual se assegure a ampla defesa e o contraditório (art. 70 e seguintes da Lei nº 

8.906/1994), não se pode invocar tal circunstância para impedir o advogado não condenado a 

tanto de votar nas eleições da entidade, posto que, não estando suspenso, compõe o corpo 

eleitoral.

7) DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO AGRAVO.
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O art.  1.019, inciso I,  do Diploma Processual Civil permite ao relator decidir 

monocraticamente  o  pedido  de  tutela  provisória  no  agravo  de  instrumento.  Embora  a 

literalidade do dispositivo só se refira à tutela antecipada recursal, a leitura sistemática do 

Diploma Legal em questão nos leva a concluir pela possibilidade de concessão de tutela da 

evidência, quando este for o caso.

Isso porque o CPC, nos termos do art. 995, § 1º, a eficácia da decisão recorrida 

poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver 

risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade 

de provimento do recurso. Como se sabe, tal dispositivo legal deve ser lido não apenas como 

abrindo  ensejo  à  concessão  de  efeito  suspensivo,  mas,  também,  quando  necessária  uma 

providência ativa, qual seja, a antecipação de tutela recursal.

Nesse  passo,  a  concessão  da  tutela  antecipada  no  agravo  pressupõe  o 

preenchimento dos requisitos do art. 311 no CPC, transcrito abaixo:

Art.  311.   A  tutela  da  evidência  será  concedida,  

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de  

risco ao resultado útil do processo, quando:

I  -  ficar  caracterizado  o  abuso  do  direito  de  defesa  ou  o  

manifesto propósito protelatório da parte;

II  -  as  alegações  de fato  puderem ser comprovadas apenas  

documentalmente  e  houver  tese  firmada  em  julgamento  de  

casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III  -  se  tratar  de  pedido  reipersecutório  fundado  em prova  

documental adequada do contrato de depósito,  caso em que 

será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob  

cominação de multa;
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IV  -  a  petição  inicial  for  instruída  com  prova  documental  

suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o  

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

A tutela provisória da evidência caracteriza-se por ter  natureza satisfativa que 

prescinde do requisito de urgência para ser concedida, cumprindo, assim, a prática do direito 

do demandante independente da presença de periculum in mora.

Nas palavras de Alexandre Freitas Câmara:  “Está-se, aí,  pois, diante de uma 

técnica de aceleração do resultado do processo, criada em casos em que se afigura evidente  

(isto é,  dotada de probabilidade máxima) a existência de direito  material.” (CÂMARA, 

2016, p. 167, in: “O novo Código de Processo Civil Brasileiro, 2ª ed. Grifo do autor). Isto é,  

necessária, então,  para a concessão da referida tutela, a evidência da existência de direito 

pleiteado pelo autor da demanda.

No caso em tela, há induvidosa afronta ao direito dos advogados inscritos nos 

quadros da OAB – Seccional Piauí de votarem nas eleições dos membros diretivos, havendo 

evidente direito à proteção por meio da concessão da tutela de evidência nesta ação civil 

pública, conquanto:

“O regime da tutela provisória no âmbito das ações coletivas  

milita em favor de um sistema formal que visa à garantia do  

direito das partes envolvidas, assegurando que não se perca,  

pelo transcurso do inevitável tempo de um processo, a fruição  

do direito invocado.” (REMEDIO e SANTOS, 2015, p. 117, in:  

“Tutela de urgência e evidência nas ações coletivas voltadas à  

proteção dos direitos sociais”)

No presente caso, requer o Ministério Público Federal a concessão de tutela de 

evidência,  com lastro  na documentação instrutória  desta  inicial,  a  saber,  o  inquérito  civil 
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público instaurado por este Parquet, bem como na evidente ilegalidade do dispositivo previsto 

no Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Com efeito, resta patente, por todos os argumentos expostos, a ilegalidade do 

dispositivo  inserto  no  art.  134,  §  1º,  do  Regulamento  da  OAB,  tendo  em vista  que  tal 

regulamentação extrapola o poder regulamentar conferido pelo legislador (art. 63, §§ 1º e 2º,  

da Lei nº 8.906/94). Destarte, demonstrado o cerceamento do direito a voto dos advogados 

que se encontram inadimplentes junto à OAB/PI (sem a existência de prévio procedimento 

administrativo  disciplinar  em que se assegure  o  contraditório  e  a  ampla defesa),  ressai a 

imperiosidade  de  prolação  de  comando  jurisdicional que  assegure  a  esses  profissionais o 

direito de exercer o sufrágio nas eleições futuras daquela entidade.

Por  fim,  cumpre  anotar  que  embora  tal  modalidade  de  tutela  provisória  não 

dependa  de  urgência  para  ser  concedida,  temos  aqui  situação  em  que,  para  além  da 

probabilidade do direito invocado, há também risco de dane grave de difícil ou impossível 

reparação, visto que avizinha-se o próximo processo eleitoral da OAB, a ser realizado na 

segunda quinzena do mês de novembro de 2018 (art. 63 da Lei nº 9.806/1994), circunstância 

esta que reclama a urgência da antecipação dos efeitos da tutela, em provimento liminar.

Nesse  sentido,  presentes  os  requisitos  da  tutela  provisória  requerida, 

imprescindível a reforma da decisão por questão de justiça.

8) DOS REQUERIMENTOS.

Diante do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL seja 

conhecido  , com  a  antecipação  da  tutela  recursal, e  provido o  presente agravo de 

instrumento para, reformando a decisão agravada, determinar à OAB – Seccional Piauí que 

esta  deixe de  exigir  a  quitação  de  dívidas  referentes  a  anuidades  como requisito  para  o 

exercício  do  direito  a  voto  (capacidade  eleitoral  ativa)  dos  advogados  nela  inscritos  (na 

OAB/PI) na escolha dos membros diretivos, ressalvados os casos em que o advogado já tenha 

sido  definitivamente  condenado  (art.  70  e  seguintes  da  Lei  nº  8.906/94)  em  processo 
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disciplinar pela prática de infração disciplinar prevista no art. 34, XXIII, c/c art. 37, I e § 2º,  

ambos da Lei nº 8.906/94).

Aguarda deferimento.

Teresina/PI, 22 de janeiro de 2018.

LEONARDO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Procurador da República
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