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JUÍZO FEDERAL COMPETENTE POR DISTRIBUIÇÃO – SEÇÃO JUDICIÁRIA DA 

PARAÍBA - EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL. 

 

URGENTE 

 

“(...) A Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

não traz qualquer restrição ao voto dos advogados que 

estejam inadimplentes com a Ordem” (TRF 3ª Região, 3ª 

Turma, APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 

5029067-06.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal 

ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 

18/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/10/2019). 

 

 

 

 

 

 RAONI LACERDA VITA, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 013.559.324-75 e na OAB/PB sob o nº 14.243, portador do RG nº 2815529 – 

SSP/PB e JOSÉ MARCONI GONÇALVES DE CARVALHO JÚNIOR, brasileiro, 

casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.467.564-03 e na OAB/PB sob o nº 

12.026, ambos com endereço na Rua Alice Azevedo, nº 110, Centro, João Pessoa/PB, 

vêm, respeitosamente, perante a presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus 

Advogados, devidamente constituídos conforme instrumento procuratório anexo (DOC. 

01), com fundamento no artigo 1º, da Lei nº 12.016/2009, bem como no artigo 5º, inciso 

LXIX, da Constituição Federal de 1988, a fim de impetrar: 

 

M A N D A D O D E  S E GU R A NÇ A  

-  C O M  P E D I D O  D E  L I M I N A R  -  

  

(...) contra ato praticado pelo EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 

PRESIDENTE DA OAB SECCIONAL DA PARAÍBA, denominado como 

autoridade coatora, podendo ser localizado na Rua Rodrigues de Aquino, nº 37, Centro, 
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João Pessoa - PB, 58013-030, o que faz mediante os seguintes argumentos de fato e de 

direito. 

 

I - CABIMENTO 

 

 O Mandado de Segurança encontra fundamento no artigo 5º, inciso LXIX, da 

Constituição Federal de 1988, e no artigo 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009, que assim 

encontra redação textual: 

 

“Art. 1
o
 Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça.” 

 

 No presente caso, a narrativa que adiante será apresentada retrata uma violação 

ao direito de voto de todos os Advogados inscritos na OAB, nas eleições de 18 de 

novembro de 2021, direito este que encontra previsão em legislação federal, sendo esta 

contrariada por ato emanado pela autoridade coatora, o Presidente da OAB/PB, 

mediante Resolução de nº 09/2021. 

 

 Assim, o Mandado de Segurança é medida cabível, a fim de que seja afastada 

ilegalidade, evitando-se, assim, ainda mais prejuízo aos Advogados, que vêm sofrendo 

com a impossibilidade de quitar suas anuidades, por condições desfavoráveis oriundas 

da crise financeira decorrente da pandemia, sendo, por este motivo, tolhidos de seu 

direito de votar, estabelecido em legislação federal. 

 

II - LEGITIMIDADE 

 

 Os ora impetrantes possuem legitimidade ativa para a impetração do presente 

mandado de segurança, porquanto o primeiro impetrante é advogado legalmente inscrito 

nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, e pretenso 
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candidato à Presidência da OAB/PB, nas eleições que se realizarão em novembro 

próximo. Já o segundo impetrante também é advogado legalmente inscrito perante a 

OAB/PB, encontrando-se, hodiernamente, diante da grave crise financeira decorrente da 

pandemia do CORONAVÍRUS, INADIMPLENTE com o seu órgão de representação 

de classe. 

 

III - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

 

 O presente Mandado de Segurança deve ser processado e julgado na Justiça 

Federal, pois figura como autoridade coatora o Presidente da OAB, Seccional da 

Paraíba, que tem função delegada federal. Segue jurisprudência neste sentido: 

 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA 

CONTRA PRESIDENTE DE SUBSEÇÃO DA OAB. 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 

1. Em regra, a competência para o processamento do mandado de 

segurança é identificada perquirindo-se a natureza da autoridade 

impetrada. Se for autoridade federal, a competência será da Justiça 

Federal; se estadual, do Poder Judiciário estadual. 

2. Há situações em que a autoridade apontada como coatora exerce 

funções em entidades que, ou são de direito privado, ou não integram os 

quadros da administração pública direta ou indireta. No caso da OAB, o 

STF entende que se trata de um serviço público independente, categoria 

única no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito 

brasileiro. 

3. Nesse contexto, a natureza da pessoa jurídica não será o elemento 

chave para a identificação da competência para o processamento do 

mandado de segurança. O que deverá ser observado, nessas situações, é a 

origem da função que foi delegada à autoridade. 

4. As funções atribuídas à OAB pelo art. 44, I e II, da Lei n. 

8.906/94 possuem natureza federal. Não há como conceber que a 

defesa do Estado Democrático de Direito, dos Direitos 
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Fundamentais, a regulação da atividade profissional dos advogados, 

dentre outras, constituam atribuições delegadas pelos Estados 

Membros. 

5. Portanto, o presidente da seccional da OAB exerce função 

delegada federal, motivo pelo qual a competência para o julgamento 

do mandado de segurança contra ele impetrado é da Justiça Federal. 

Precedente: (EREsp 235.723/SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, Corte 

Especial, julgado em 23.10.2003, DJ 16.8.2004, p. 118.) Agravo 

regimental improvido. 

(AgRg no REsp 1255052/AP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012)” 

 

 Assim sendo, entende-se que, nos termos do artigo 109, da Constituição Federal 

de 1988, a competência para processar e julgar o presente Mandado de Segurança é da 

Justiça Federal. 

 

IV - SÍNTESE DOS FATOS 

 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado para que, em resumo, em razão da 

atual situação econômica fragilizada, por consequência da pandemia, que assola todas 

as classes profissionais, em especial a advocacia, seja garantido o direito ao voto dos 

advogados inadimplentes, nas eleições da OAB em 2021, em respeito à redação do 

artigo 63, caput e parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.906/94, esta que dispõe sobre o 

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (DOC. 02). 

 

 Ocorre, Excelência, que mesmo ciente da dificuldade financeira dos Advogados, 

neste ano de crise econômica e pandemia, a OAB/PB emitiu uma Resolução de nº 

09/2021 (DOC. 03), através da qual impediu que os Advogados inadimplentes tivessem 

direito ao voto, nas eleições para os cargos eletivos, no âmbito da seccional e subseções 

que englobam a OAB/PB. Referido impedimento fez referência ao que se encontra 

disposto no artigo 134, do Regulamento Geral da OAB (DOC. 04). 
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 A postura adotada pela OAB/PB não só é ilegal, como traz grande prejuízo para 

a representatividade da classe, já que a escolha dos candidatos se dará apenas pela 

vontade dos Advogados adimplentes, em total confronto com o já citado artigo 63, 

caput e parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.906/94, retirando um direito assistido à todos 

os Advogados regularmente inscritos e que se encontram impossibilitados de quitarem a 

anuidade, em decorrência das dificuldades financeiras oriundas de uma situação 

pandêmica e totalmente atípica. 

 

 Para se ter uma ideia acerca dos impactos da pandemia e da crise financeira na 

advocacia paraibana, no corrente ano, interessante se faz trazer como destaque o 

Memorando de nº 2.438/2021 (DOC. 05), emitido pela própria OAB - Seccional 

Paraíba, datado de 27 de agosto de 2021, no qual reconhece uma inadimplência em um 

percentual de 58%, ou seja, mais da metade dos Advogados regularmente inscritos na 

OAB, com vinculação na seccional da Paraíba. Segue trecho extraído do referido 

documento, que especifica este percentual: 

 

“Em uma breve leitura, resta evidente a preocupação da OAB/PB acerca 

do impacto da forte crise financeira que assola a advocacia e a economia 

como um todo, bem como a estratégia utilizada para a redução do índice 

de inadimplência que hoje, segundo os dados do Setor de Tecnologia da 

Informação, alcança percentual em torno de 58% (cinquenta e oito) na 

Seccional Paraibana.” 

 

 O cenário de dificuldade financeira da classe dos advogados tem gerado 

mobilização de diversas seccionais, à título de exemplo, a OAB/RN, no corrente ano, 

acionou o Conselho Federal da OAB para possibilitar uma redução da anuidade, em 

decorrência da pandemia e suas consequências. Referido ato demonstra uma 

sensibilização da referida seccional com a classe dos advogados, apesar da redução de 

receita. (https://www.oabrn.org.br/2017/noticias/12797/covid-19-oabrn-aciona-

conselho-federal-para-possibilitar-reduo-de-anuidade)  

 

 É notória a dificuldade enfrentada pelos Advogados, neste período de pandemia 

e crise financeira, inclusive dispensando-se prova, nos termos do artigo 374, inciso I, do 

https://www.oabrn.org.br/2017/noticias/12797/covid-19-oabrn-aciona-conselho-federal-para-possibilitar-reduo-de-anuidade
https://www.oabrn.org.br/2017/noticias/12797/covid-19-oabrn-aciona-conselho-federal-para-possibilitar-reduo-de-anuidade
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Código de Processo Civil, porém, ainda assim, podem ser vislumbradas diversas 

medidas adotadas por outras Seccionais, a fim de que os Advogados possam enfrentar 

os obstáculos. Citam-se algumas outras ações, para que se possa ter noção do impacto 

que a pandemia e a crise financeira têm gerado na advocacia: 

 

(PANDEMIA DEIXA MAIS DE 40 MIL ADVOGADOS COM 

DÍVIDAS EM GO E NO DF) 

https://www.google.com.br/amp/s/www.metropoles.com/brasil/pandemia

-deixa-mais-de-40-mil-advogados-com-dividas-em-go-e-no-df%3famp 

 

(ADVOGADOS PAULISTAS PEDEM À OAB MEDIDAS 

URGENTES EM APOIO À CATEGORIA) 

https://www.jota.info/jotinhas/advogados-paulistas-pedem-a-oab-

medidas-urgentes-em-apoio-a-categoria-26032020?amp=1 

(EM MEIO À PANDEMIA, ADVOGADOS RELATAM FALTA DE 

NOVOS CASOS E CLIENTES) 

https://www.google.com.br/amp/s/folhadirigida.com.br/oab/noticias/polit

ica-e-mercado-oab/pesquisa-sobre-dificuldades-dos-advogados-na-

pandemia%3famp=1 

 

(OS IMPACTOS DA COVID-19 NOS ESCRITÓRIOS DE 

ADVOCACIA) 

https://www.google.com.br/amp/s/bernardodeazevedo.com/conteudos/os-

impactos-da-covid-19-nos-escritorios-de-advocacia/amp/ 

 

 Neste aspecto, a limitação do direito ao voto do advogado inscrito na OAB, na 

condição de inadimplente, além de ilegal, vai em contramão ao que tem sido realizado 

por outras seccionais para defender os interesses dos advogados neste difícil momento 

vivenciado. 

 

 Assim sendo, o ato ilegal atinge um percentual superior ao de 50% dos 

advogados paraibanos, o que compromete a escolha representativa da OAB-PB, 

principalmente em razão da fragilidade econômica enfrentada pelos advogados 

https://www.google.com.br/amp/s/www.metropoles.com/brasil/pandemia-deixa-mais-de-40-mil-advogados-com-dividas-em-go-e-no-df%3famp
https://www.google.com.br/amp/s/www.metropoles.com/brasil/pandemia-deixa-mais-de-40-mil-advogados-com-dividas-em-go-e-no-df%3famp
https://www.jota.info/jotinhas/advogados-paulistas-pedem-a-oab-medidas-urgentes-em-apoio-a-categoria-26032020?amp=1
https://www.jota.info/jotinhas/advogados-paulistas-pedem-a-oab-medidas-urgentes-em-apoio-a-categoria-26032020?amp=1
https://www.google.com.br/amp/s/folhadirigida.com.br/oab/noticias/politica-e-mercado-oab/pesquisa-sobre-dificuldades-dos-advogados-na-pandemia%3famp=1
https://www.google.com.br/amp/s/folhadirigida.com.br/oab/noticias/politica-e-mercado-oab/pesquisa-sobre-dificuldades-dos-advogados-na-pandemia%3famp=1
https://www.google.com.br/amp/s/folhadirigida.com.br/oab/noticias/politica-e-mercado-oab/pesquisa-sobre-dificuldades-dos-advogados-na-pandemia%3famp=1
https://www.google.com.br/amp/s/bernardodeazevedo.com/conteudos/os-impactos-da-covid-19-nos-escritorios-de-advocacia/amp/
https://www.google.com.br/amp/s/bernardodeazevedo.com/conteudos/os-impactos-da-covid-19-nos-escritorios-de-advocacia/amp/
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regularmente inscritos nesta seccional, em decorrência do atual cenário de pandemia e 

crise financeira. 

 

 Estes os fatos. 

 

 

V - FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

 Inicialmente, para análise da presente questão, importante se faz destacar o 

direito líquido e certo conferido aos advogados regularmente inscritos, em votar nas 

eleições da OAB, independentemente de pagamento de anuidades. 

 

 O referido direito se encontra disposto na Lei Federal nº 8.906/94, mediante 

redação do artigo 63, caput e parágrafo 1º, que assim encontra redação textual: 

 

“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. 

 

 Ao realizar uma leitura do texto normativo acima transcrito, observa-se que o 

caput dispõe que a votação deve ser de forma direta, sendo realizada pelos advogados 

regularmente inscritos. Adiante, no parágrafo primeiro, há disposição textual no 

sentido de que o comparecimento é obrigatório para todos os advogados inscritos 

na OAB, sem qualquer distinção decorrente de quitação com anuidades.  

 

 Em síntese, a Lei Federal nº 8.906/94 exige como requisito para o exercício do 

voto apenas a situação de ter inscrição na OAB, nada dispondo sobre questão financeira, 

que, no atual cenário, ainda que não houve ilegalidade, deveria ser relativizada, em 

razão das consequências trazidas com a pandemia. 
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 Em total dissonância com a Lei nº 8.906/94, a OAB/PB, mediante ato de seu 

Presidente, emitiu uma Resolução de nº 09/2021 (DOC. 03), através da qual impediu 

que os Advogados inadimplentes tivessem direito ao voto, nas eleições para os cargos 

eletivos, no âmbito da seccional e subseções que englobam a OAB/PB. Referido 

impedimento fez referência ao que se encontra disposto no artigo 134, do Regulamento 

Geral da OAB (DOC. 04). 

 

 O ato ilegal assinado pelo Presidente da OAB/PB, na redação do caput do seu 

artigo 10, trouxe o seguinte texto: 

 

“Art. 10 – O voto é obrigatório para todos os advogados inscritos na 

OAB/PB, adimplentes com o pagamento das anuidades, sob pena de 

multa equivalente ao valor de 20% (vinte por cento) da anuidade, salvo 

ausência justificada por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data da eleição, que será apreciada pela Diretoria do Conselho 

Seccional.” 

 

 Observa-se que o supracitado texto reproduz a obrigação do voto para todos os 

advogados inscritos na OAB/PB, em conformidade com o que prevê o Estatuto da OAB 

(Lei nº 8.906/94), porém restringe o direito ao voto apenas para os advogados 

adimplentes com o pagamento das anuidades, demonstrando-se, assim, um ato 

totalmente ilegal e contrário ao que disciplina a legislação federal correspondente.  

 

 Não bastasse a ilegalidade expressa no caput, do artigo 10, da Resolução nº 

09/2021, o parágrafo primeiro, do mesmo dispositivo, ainda dispõe: 

 

“§ 1º - Para votar, o advogado deverá apresentar o Cartão ou a Carteira 

de Identidade de Advogado ou um dos seguintes documentos: Cédula de 

Identidade - RG, Carteira Nacional de Habilitação - CNH, Carteira de 

Trabalho e Previdência Social - CTPS ou Passaporte; bem como estar em 

dia com as anuidades da OAB/PB, nos termos do § 1º, do artigo 134 do 

Regulamento Geral do EAOAB.” 
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 O artigo 10, parágrafo 1º, da Resolução nº 09/2021 traz uma tentativa de 

vincular o pagamento das anuidades com o direito ao voto, a partir do disposto no artigo 

134 do Regulamento Geral do EAOAB. Ocorre que, o texto normativo expresso na 

legislação federal que dispõe sobre o Estatuto da OAB é muito claro ao conferir o 

direito ao voto para todos os advogados inscritos, inclusive o considerando 

obrigatório.  

 

 Com isso, entende-se que nem o Regulamento Geral do EAOAB e nem a 

Resolução da OAB/PB, de nº 09/2021, devem sobressair ao disposto no texto do artigo 

63, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 8.906/94, por se tratar de legislação federal. Acerca 

disto, cita-se jurisprudência recente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que 

enfrentou esta temática: 

 

“ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SEÇÃO SÃO 

PAULOELEIÇÕES. INADIMPLÊNCIA COM ANUIDADES. 

IMPEDIMENTO DE VOTAR. PROVIMENTO OAB/SP Nº 146/2011. 

ILEGALIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI 8.906/94. 1. 

Dispõe o art. 63, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 

8.906/94), que os advogados regularmente inscritos participarão da 

eleição dos membros da Autarquia. 2. Denota-se que o voto é 

obrigatório e o único requisito imposto pelo Estatuto da Advocacia 

para a participação como eleitor nas eleições da Ordem dos 

Advogados do Brasil é a condição de advogado regularmente 

inscrito. 3. Tanto o Regulamento Geral da OAB, em seu art. 134, 

como o Provimento nº 146/2011, extrapolaram o limite legal ao 

impor aos advogados eleitores requisito não previsto na Lei nº 

8.906/94. 4. A regularidade do pagamento das anuidades somente é 

imposta aos advogados candidatos aos cargos eletivos. 5. Apelação e 

remessa oficial desprovidas. 

(TRF-3 - ApCiv: 50293173920184036100 SP, Relator: Desembargador 

Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 
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02/02/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 

05/03/2021)” 

 

 Claramente, a condição de adimplente deve ser imposta apenas para quem tem a 

pretensão de se candidatar a algum dos cargos, conforme disposição do artigo 63, 

parágrafo 2º, da Lei nº 8.906/94. 

 

 Registra-se que a maior preocupação imposta nesta demanda, além da frontal 

ilegalidade narrada, é o fato de que a pandemia do COVID-19 trouxe como 

consequência uma enorme instabilidade financeira, não sendo diferente com relação aos 

profissionais que exercem a advocacia, que têm sofrido para o custeio do básico 

necessário, não lhes sendo possível a quitação da anuidade da OAB.  

 

 De acordo com um memorando da própria OAB/PB (DOC. 05), datado de 27 de 

agosto de 2021, conforme já mencionado no tópico destinado à síntese dos fatos, trouxe 

dado extraído do Setor de Tecnologia da Informação, de que o percentual de advogados 

inadimplentes na OAB/PB seria de 58%. Cita-se trecho extraído do referido documento: 

 

“Em uma breve leitura, resta evidente a preocupação da OAB/PB acerca 

do impacto da forte crise financeira que assola a advocacia e a economia 

como um todo, bem como a estratégia utilizada para a redução do índice 

de inadimplência que hoje, segundo os dados do Setor de Tecnologia da 

Informação, alcança percentual em torno de 58% (cinquenta e oito) na 

Seccional Paraibana.” 

 

 Estes advogados, regularmente inscritos nos quadros da OAB, não podem perder 

seu direito/dever de votar por uma situação totalmente atípica, como tem sido o cenário 

de crise financeira enfrentado por consequência da pandemia. Até porque, Senhor(a) 

Juiz(a), existem outros meios administrativos e jurídicos para se cobrar as anuidades 

atrasadas dos causídicos que estejam em situação de inadimplência. 

 

 Em proteção ao direito dos advogados inscritos na OAB, que se encontram 

prejudicados pelo cenário de crise financeira enfrentado no país e pelo ato ilegal 
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emanado pelo Presidente da OAB/PB, a jurisprudência dos Tribunais Regionais 

Federais reconhece como ilegal a vinculação do direito ao voto à quitação de anuidades, 

justamente por tal fato não encontrar recepção na Lei nº 8.906/94. Citam-se algumas 

jurisprudências neste sentido:  

 

“ADMINISTRATIVO. OAB. ELEIÇÕES. RESTRIÇÃO AO VOTO DO 

ADVOGADO INSCRITO INADIMPLENTE. AUSENCIA DE 

PREVISÃO LEGAL. REMESSA OFICIAL 

E APELAÇÃO DESPROVIDAS. 

1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à possibilidade de o 

advogado inadimplente participar das eleições da OAB. 

2. A Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), não traz qualquer restrição 

ao voto dos advogados que estejam inadimplentes com a Ordem. 

3. Ao contrário, estabelece no art. 63, § 1º, que “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”. 

4. A exigência de situação regular junto à OAB somente é feita aos 

candidatos, nos termos do art. 63, § 2º, da Lei nº 8.906/1994: “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”. 

5. Verifica-se, portanto, que a Lei nº 8.906/1994 não apenas permite 

que o advogado inscrito inadimplente participe das eleições, mas 

obriga o seu comparecimento. Dessa forma, não pode a OAB, seja 

por meio do Regulamento Geral, de Resoluções ou de outras normas 

que não Lei em sentido estrito, impor restrições ao direito/dever de 

voto instruído pela Lei nº 8.906/1994. Precedentes (ApelRemNec 

0005707-78.2014.4.03.6000, DESEMBARGADORA FEDERAL 

MÔNICA NOBRE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 

DATA:07/03/2019 / RemNecCiv 0003202-71.2015.4.03.6003, 
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DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - 

TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/11/2018. / 

RemNecCiv 0011867-90.2012.4.03.6000, DESEMBARGADORA 

FEDERAL ALDA BASTO, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 

Judicial 1 DATA:11/03/2015. / ApelRemNec 0009137-

19.2006.4.03.6000, DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI 

FERREIRA, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 

DATA:19/11/2014.) 

6. Remessa oficial e apelação a que se nega provimento. 

(TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME 

NECESSÁRIO - 5029067-06.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador 

Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 18/10/2019, e - 

DJF3 Judicial 1 DATA: 24/10/2019)” 

 

 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ELEIÇÃO DA OAB. ADVOGADO INADIMPLENTE. 

ANUIDADES NÃO PAGAS. DIREITO DE VOTO. LIMINAR 

DEFERIDA. PERDA DE OBJETO. ART. 63, PARÁGRAFO 2º, DA 

LEI Nº 8.906/94. EXIGÊNCIA DIRECIONADA APENAS AOS 

CANDIDATOS A CARGOS NA OAB. - Trata-se de mandado de 

segurança impetrado por advogada impedida de votar porque 

inadimplente com a anuidade da OAB. - Deferido liminarmente o pleito 

da impetrante no sentido de garantir o seu direito a participar da eleição 

de 17.11.2006 da Seccional da OAB em Sergipe, através da liminar em 

que restou exaurida a prestação jurisdicional aqui pretendida. Neste caso, 

há que se declarar a perda de objeto da presente ação, com a extinção do 

processo sem julgamento do mérito por falta de interesse processual 

superveniente. - Ademais, a exigência contida no art. 63, parágrafo 2º, 

da Lei nº 8.906/94 é direcionada apenas aos candidatos à eleição a 

cargos na OAB e não aos eleitores. Remessa obrigatória provida para 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Apelação prejudicada. 
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(TRF-5 - AMS: 98887 SE 0005028-71.2006.4.05.8500, Relator: 

Desembargador Federal José Maria Lucena, Data de Julgamento: 

05/06/2008, Primeira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da 

Justiça - Data: 18/08/2008 - Página: 732 - Nº: 158 - Ano: 2008)” 

 

 

“ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MS. ELEIÇÃO 

DA OAB. ADVOGADOS INADIMPLENTES COM ANUIDADES. 

DIREITO DE VOTAR. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO COM A 

OAB. ILEGALIDADE. - Cinge-se a controvérsia ao exame da 

possibilidade de se exigir a quitação das anuidades da OAB para que o 

advogado possa exercer o seu direito de votar em eleições para escolha 

dos membros da sua Direção - O Estatuto da OAB reconhece o direito 

de voto aos advogados regularmente inscritos, não havendo no 

referido diploma legal, qualquer exigência para exercer seu direito 

de voto de estar quite com as anuidades. A "situação regular junto à 

OAB" somente foi exigida, no § 2º do art. 63, para os candidatos aos 

cargos de direção da OAB - Destarte, a necessidade imposta pelo 

Edital de Convocação, de que o advogado demonstre estar com 

situação financeira regular junto à OAB para fins de exercer seu 

direito de votar, extrapola os limites da Lei 8.804/94, que, conforme 

já explicitado, somente exige tal comprovação dos candidatos ao 

processo eleitoral e não dos advogados eleitores - Remessa desprovida. 

(TRF-2 - REOAC: 01335942820154025001 ES 0133594-

28.2015.4.02.5001, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 

07/02/2018, VICE-PRESIDÊNCIA)” 

 

 Por fim, na relação de divergência interpretativa entre a Lei nº 8.096/94 e o 

Regulamento Geral do Estatuto da OAB, o Superior Tribunal de Justiça já se 

manifestou no sentido de que este segundo não é considerado tratado ou lei federal. 

Segue trecho de decisão que assim reconhece: 
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“A alegada violação do art. 134 do Regulamento Geral da OAB não 

merece prosperar, porquanto tal ato normativo não se enquadra no 

conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, "c", da 

Constituição Federal.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.611.193 - MS - 

2016/0173275-0) 

  

 Por meio da decisão acima, de origem do Superior Tribunal de Justiça, na qual 

reconhece-se que o Regulamento Geral não é considerado tratado ou lei federal, 

manteve-se o entendimento do TRF3, cujo acórdão assim restou ementado: 

 

“ADMINISTRATIVO. OAB. ELEIÇÃO. ADVOGADO 

INADIMPLENTE COM AS ANUIDADES CORPORATIVAS. 

PARTICIPAÇÃO NA VOTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Conforme o 

disposto no artigo 63, §2°, do Estatuto da Advocacia - Lei n° 8.906/94 -, 

apenas o candidato tem o dever de comprovar a sua situação regular 

junto à OAB, não se estendendo tal obrigação ao advogado eleitor. 2. 

Precedentes desta Corte. 3. Apelação e remessa oficial a que se nega 

provimento.” 

 

 Assim, a resolução da OAB/PB deve trazer adequação e vinculação ao texto 

normativo expresso no artigo 63, da Lei Federal nº 8.906/94, a fim de que o advogado 

inadimplente, regularmente inscrito na OAB, possa ter direito ao voto, não sendo 

prejudicado em decorrência de uma situação econômica desfavorável, originada a partir 

de um evento atípico, que foi a pandemia. 

  

VI - PEDIDO LIMINAR 

 

 Para que haja o deferimento de liminar em Mandado de Segurança, necessário se 

faz que estejam presentes dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo na demora da demanda. 

 

 A probabilidade do direito pleiteado estaria demonstrada por toda a 

argumentação apresentada acima, pois se trata de direito líquido e certo assistido pelo 
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artigo 63, caput e parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.906/94, já que para que o advogado 

exerça o direito do voto, a legislação federal apenas dispõe como requisito a situação de 

estar regularmente inscrito nos quadros da OAB. 

 

 Inclusive, o direito pleiteado neste mandado de segurança encontra recepção nas 

diversas jurisprudências dos Tribunais Regionais Federais, conforme amplamente 

demonstrado em tópico anterior. Além disso, a ilegalidade posta à julgamento tem 

resolução apenas pela análise de legislação e documentos, o que possibilita o juízo de 

emitir um juízo de valor inicial, de forma liminar, pelas provas pré-constituídas nos 

autos. 

 

  O perigo na demora da demanda se demonstra evidente, pelo disposto no 

artigo 11, da própria Resolução nº 09/2021, assinada pelo Presidente da OAB/PB, que 

destaca o seguinte: 

 

“Art. 11 - É vedada, no período de 30 (trinta) dias antes da data das 

eleições, a regularização da situação financeira de advogado perante a 

Tesouraria da OAB para torná-lo apto a votar, nos termos do disposto no 

art. 133, § 5º, II, do Regulamento Geral do EAOAB.” 

 

 De acordo com a própria Resolução nº 09/2021, da OAB/PB, as eleições serão 

realizadas no dia 18 de novembro de 2021, com isso, os Advogados teriam até o dia 18 

de outubro de 2021 para regularizar a situação financeira, sob pena de não lhe ser 

possível o exercício do direito ao voto. 

 

 Neste aspecto, seria relevante a análise do presente pedido liminar antes das 

eleições, sob pena de se ter a perda do objeto da demanda, assim como, também, antes 

do prazo definido pela OAB/PB, para que seja realizada a regularização da situação 

financeira do advogado, o deixando ainda mais em situação de vulnerabilidade 

financeira, em um momento crítico de crise econômica e pandemia. 

 

 Diante do exposto, requer-se o deferimento da medida liminar, para que sejam 

suspensos, até julgamento do mérito do mandamus, os dispositivos inseridos na 
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Resolução nº 09/2021, assinada pelo Presidente da OAB/PB, que, ilegalmente, impedem 

o direito/dever ao voto de parte dos advogados inscritos, por questão de inadimplência 

de anuidades, e para que, consequentemente, este juízo expeça, explicitamente, a 

autorização para que todos os advogados inscritos, independentemente da regularidade 

dos pagamentos de anuidades, sejam autorizados a exercer o seu direito/dever de voto 

nas eleições vindouras (2021) para a Seccional da OAB/PB. 

 

VII - CONCLUSÃO 

 

 Diante de todo o exposto, requer-se: 

 

a) A admissão do presente mandamus, ajuizado com fundamento no art. 5º, 

inciso LXIX, da CF, c/c art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009, em 

detrimento da presença dos pressupostos de admissibilidade, quais sejam, 

cabimento, legitimidade, presença de ato ilegal emanado por autoridade e 

tempestividade; 

 

b) O deferimento da medida liminar, pois presentes os requisitos de 

probabilidade do direito e de perigo na demora da demanda, em 

conformidade com o que restou narrado e fundamentado anteriormente, 

determinando-se a suspensão dos dispositivos inseridos na Resolução nº 

09/2021, assinada pelo Presidente da OAB/PB, que, contra disposição de Lei 

Federal (art. 63, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 8.906/94), impedem o 

direito/dever ao voto de parte dos advogados inscritos, por questão de 

inadimplência de anuidades e para que, consequentemente, este juízo expeça, 

explicitamente, a autorização para que todos os advogados inscritos, 

independentemente da regularidade dos pagamentos de anuidades, sejam 

autorizados a exercer o seu direito/dever de voto nas eleições vindouras 

(2021) para a Seccional da OAB/PB.. 

  

c) A intimação da autoridade coatora, o Presidente da Ordem dos Advogados 

do Brasil – Seccional Paraíba, para apresentar suas 

justificativas/informações; 
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d) Seja de tudo cientificada a pessoa jurídica à qual a autoridade coatora se acha 

vinculada e exerce suas funções, com cópia da inicial sem documentos, para 

que, querendo, ingresse no feito, conforme estabelece o artigo 7º, inciso II, 

da Lei nº. 12.016/2009. 

 

e) No mérito, que seja concedida a segurança pleiteada, para que restem 

declarados insubsistentes os dispositivos inseridos na Resolução nº 09/2021, 

assinada pelo Presidente da OAB/PB, que, contra disposição em Lei Federal 

(art. 63, caput e parágrafo 1º, da Lei nº 8.906/94), impedem o direito/dever 

ao voto de parte dos advogados inscritos, por questão de inadimplência de 

anuidades, em período conturbado de pandemia e de crise financeira, e para 

que este juízo autorize definitivamente todos os advogados inscritos, 

independentemente da regularidade dos pagamentos de anuidades, a 

exercerem o seu direito/dever de voto nas eleições vindouras (2021) para a 

Seccional da OAB/PB. 

 

Dá-se à causa, para efeitos fiscais, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

 

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 

 

João Pessoa/PB, 08 de outubro de 2021. 
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