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EMENTA

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  OAB.  ANUIDADES  EM  ATRASO.
CARTEIRA  PROFISSIONAL  E  CARTÃO  DE  IDENTIFICAÇÃO.  EXPEDIÇÃO.  LIVRE
EXERCÍCIO PROFISSIONAL.

- Mandado de segurança impetrado por Antonio Cicalise Netto, com pedido liminar, a fim de que
fosse determinado à autoridade coatora que procedesse à substituição de sua carteira de identificação
profissional de advogado, autorizada a respectiva certificação digital, independentemente de quitação
das anuidades em atraso.

- Afastadas as preliminares arguidas. Como bem observado pelo MM Juízo a quo e pelo MPF, a
possibilidade da interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo não obsta o exercício
do direito de ação constitucionalmente garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV. Ademais, não consta
dos  autos  que  o  impetrante  tenha  interposto  referido  recurso.  Quanto  à  ilegitimidade  passiva,
igualmente sem razão o impetrado. A Resolução nº 01/2009 do CFOAB estabelece em seu artigo 1º
que "os advogados que não observaram o prazo previsto no § 1º do art. 155 do Regulamento Geral
da Lei nº 8.906, de 1994, deverão substituir seus documentos de identidade mediante requerimento
expresso dirigido ao Conselho Seccional da sua inscrição". Por sua vez, o parágrafo único de seu
artigo 4º preceitua que "é de competência do Conselho Seccional a fixação dos valores a serem
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cobrados  para  a  substituição  dos  documentos  e  para  a  obtenção  dos  concernentes  às  atuais
inscrições". Evidente, portanto, que cumpre à Seccional analisar os requisitos para o deferimento ou
não do pedido de recadastramento, o que legitima seu presidente como autoridade coatora (grifei).
Precedente  desta  corte  (AMS 00025203920034036100,  Rel.  Des.  Fed.  Márcio  Moraes,  Terceira
Turma).

- No que diz respeito ao mérito, a sentença deve ser mantida. De fato, o inciso XIII do artigo 5º da
Constituição  Federal  estatui  que  é  livre  o  exercício  de  qualquer  trabalho,  ofício  ou  profissão,
atendidas  as  qualificações  profissionais  que  a  lei  estabelecer,  entre  as  quais  não  se  encontra  o
adimplemento das anuidades devidas ao órgão de classe. Por outro lado, é firme a jurisprudência no
sentido de que a imposição de restrições ao exercício de atividades profissionais como forma indireta
de obter o pagamento de tributos viola a garantia constitucional antes mencionada, notadamente em
razão de dispor a entidade fiscalizadora de meios próprios para tal fim, nos termos do parágrafo
único do artigo 46 da Lei nº 8.906/94. Precedentes deste tribunal e demais regionais.

- Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, rejeitar as preliminares de falta de
interesse de agir e de ilegitimidade passiva e negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos
termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 18 de maio de 2016.
André Nabarrete

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a): ANDRE NABARRETE NETO:10023
Nº de Série do Certificado: 581F94C33111A9E0F4D844669D64D3CB
Data e Hora: 25/05/2016 12:02:03
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2014.60.00.003072-5/MS
RELATOR : Desembargador Federal ANDRE NABARRETE

APELANTE : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO MATO
GROSSO DO SUL

ADVOGADO : MS014707 TIAGO KOUTCHIN OVELAR ROSA VITORIANO
APELADO(A) : ANTONIO CICALISE NETTO
ADVOGADO : MS004580 ANTONIO CICALISE NETTO e outro(a)
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 2 VARA DE CAMPO GRANDE > 1ªSSJ > MS
No. ORIG. : 00030722720144036000 2 Vr CAMPO GRANDE/MS

RELATÓRIO

Mandado de segurança ajuizado por Antonio Cicalise Neto, com pedido liminar, com o objetivo de
obter provimento jurisdicional que determine à autoridade impetrada que proceda à troca de sua
carteira de identificação profissional de advogado, autorizada a realização da respectiva certificação
digital, independentemente de quitação das anuidades em atraso.

Em sua exordial (fls. 2/13), relata o impetrante que a OAB/MS noticiou a necessidade da substituição
dos  cartões  de  identificação emitidos  em data  anterior  a  junho/2011 por,  supostamente,  ter  sido
constatado erro em sua criptografia. Aduz que solicitou a reemissão de seu cartão para a realização
de nova certificação digital, mas que teve seu pleito indeferido pelo tesoureiro, uma vez que, para o
atendimento do pedido, exige-se que o advogado não esteja inadimplente. Ressalta que a existência
de débitos não pode servir de pretexto para, por via transversa, inabilitar o advogado e sustenta que a
não liberação do novo cartão configura indevida restrição à liberdade profissional.

Conforme decisão de fls. 21/23, foi deferida a liminar.

Informações  da  autoridade  impetrada  às  fls.  32/37,  nas  quais  defende,  preliminarmente,  a
inadmissibilidade do mandamus, dado que o artigo 5º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009 estabelece que
não  se  concederá  mandado  de  segurança  quando  se  tratar  de  ato  contra  o  qual  caiba  recurso
administrativo com efeito suspensivo. Argui, ainda, sua ilegitimidade passiva, na medida em que é
mera executora do ato impugnado, o qual foi expedido pelo Conselho Federal e não pelo Conselho

Inteiro Teor (5130267) http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpr...

3 of 10 24/01/18, 06:47



Seccional.

Quanto ao mérito, sustenta a inexistência de abuso de poder ou ilegalidade no ato praticado pelo
impetrado, porquanto, de acordo com a regra contida na Resolução 01/2009, do Conselho Federal,
não se pode substituir o documento de identificação profissional do impetrante, até a quitação dos
débitos.

Parecer do Ministério Público Federal às fls. 57/58, no sentido da concessão da segurança.

Conclusos os autos, foi prolatada sentença que confirmou a liminar e concedeu a segurança pleiteada,
submetido o decisum ao reexame necessário. Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 25
da Lei nº 12.016/2009.

Apelação  do  impetrado  às  fls.  69/77,  recebida  no  efeito  devolutivo  (fl.  82),  na  qual  reitera  as
preliminares arguidas nas informações prestadas, bem como reafirma a inexistência de abusividade e
ilegalidade do ato atacado, uma vez que praticado em observância à regra posta na Resolução nº
01/2009, expedida pelo CFOAB. Aduz que, de acordo com o contido no texto do artigo 54 da Lei nº
8.906/94,  compete  ao  CFOAB  dispor  sobre  a  identificação  dos  inscritos  na  OAB  e  sobre  os
respectivos símbolos privativos.

Conforme certidão de fl. 84, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público Federal, nesta instância, opinou fosse desprovido o recurso e a remessa oficial.
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É o relatório.

VOTO

Mandado de segurança impetrado por Antonio Cicalise Netto, com pedido liminar, a fim de que fosse
determinado à  autoridade  coatora  que  procedesse  à  substituição  de  sua  carteira  de  identificação
profissional de advogado, autorizada a respectiva certificação digital, independentemente de quitação
das anuidades em atraso.

Concedida  a  segurança  requerida,  foi  a  sentença  submetida  ao  reexame obrigatório,  bem como
apelou a autoridade impetrada.

Inicialmente, afasto as preliminares arguidas, porquanto, como bem observado pelo MM Juízo a quo
e pelo MPF, a possibilidade da interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo não
obsta o exercício do direito de ação constitucionalmente garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, que
assim prescreve:

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:

(...)
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XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

(...)

Ademais, não consta dos autos que o impetrante tenha interposto referido recurso.

Quanto à ilegitimidade passiva,  igualmente sem razão o impetrado.  A Resolução nº  01/2009 do
CFOAB estabelece em seu artigo 1º que "os advogados que não observaram o prazo previsto no § 1º
do art. 155 do Regulamento Geral da Lei nº 8.906, de 1994, deverão substituir seus documentos de
identidade mediante requerimento expresso dirigido ao Conselho Seccional da sua inscrição". Por
sua vez, o parágrafo único de seu artigo 4º preceitua que "é de competência do Conselho Seccional a
fixação dos valores a serem cobrados para a substituição dos documentos e para a obtenção dos
concernentes às atuais inscrições". Evidente, portanto, que cumpre à Seccional analisar os requisitos
para  o  deferimento  ou  não  do  pedido  de  recadastramento,  o  que  legitima  seu  presidente  como
autoridade coatora (grifei). Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  AUTORIDADE
COATORA.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  INTERVENÇÃO  DO  MP  COMO
CUSTOS  LEGIS.  NULIDADE  SANÁVEL.  CONDIÇÕES  DA  AÇÃO.  RECONHECIMENTO  EX
OFFICIO.  PORTARIAS  DO  CONSELHO  FEDERAL  DA  OAB.  LEGITIMIDADE.
RECADASTRAMENTO.  PAGAMENTO  DE  CONFECÇÃO  DA  CARTEIRA.  POSSIBILIDADE.
CONDICIONAMENTO À INEXISTÊNCIA DE ANUIDADES PENDENTES.

Em mandado de segurança, a autoridade coatora é o agente público que pratica ou ordena concreta
e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências
administrativas. Cumpre à Seccional analisar os requisitos para o deferimento ou não do pedido de
recadastramento. As autoridades coatoras apresentaram as informações. Por se tratar de mandado
de segurança, rito que não admite a dilação probatória, aplica-se o disposto no art. 515 , § 3º, do
CPC. O Magistrado Singular reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam, matéria a qual, por ter
natureza de ordem pública, pode ser apreciada ex officio a qualquer tempo e grau de jurisdição (art.
301,  §  4º,  do  CPC),  independentemente  de  prévia  manifestação  do  Ministério  Público.  Seria
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demasiado apego às formas, na contramão do pensamento processual mais moderno, anular o feito
e repetir atos que, de antemão, já se sabe que serão os mesmos, em conteúdo e forma. Precedente da
Turma. A Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso XIII, estabelece que "é livre o exercício de
qualquer  trabalho,  ofício  ou  profissão,  atendidas  as  qualificações  profissionais  que  a  lei
estabelecer". Os arts. 46 e 54, inciso X, da Lei n. 8.906/1994, autorizam o Conselho Federal da OAB
a regulamentar a identificação dos profissionais, e, por conseguinte, a cobrança para a confecção de
uma nova carteira de identificação. Apesar da cobrança pela carteira profissional ser admissível, a
emissão dessa identidade encontra-se vinculada à inexistência de anuidades pendentes de satisfação
(art. 6º, da Resolução n. 7/2002, do Conselho Federal daOAB). Tal dispositivo, ao condicionar a
possibilidade de substituição do documento de identidade ao adimplemento das anuidades, compele
ao advogado, de forma indireta e por meios impróprios, ao cumprimento da obrigação em atraso, o
que se constitui contrário aos ditames da Lei n. 8.906/1994. O advogado, uma vez inscrito, está apto
a exercer a sua profissão em sua amplitude,  somente deixando de assim atuar quando praticar
alguma  infração  disciplinar  prevista  na  Lei  n.  8.906/1994,  dando  ensejo  à  cassação  e/ou  a
suspensão de seu registro profissional. E, não existe, em qualquer norma dessa Lei, a validade do
registro  profissional  como causa para  o  cancelamento  e/ou suspensão do registro.  Precedentes.
Apelação do MPF não provida. Apelação dos impetrantes provida. Concessão parcial da segurança.

TRF3 -  AMS 00025203920034036100,  Rel.  Des.  Fed.  Márcio  Moraes,  Terceira  Turma,  e-DJF3
Judicial 1 data: 16/03/2010 pag. 286.

No que diz respeito ao mérito, a sentença deve ser mantida.

De fato, o inciso XIII do artigo 5º da Constituição Federal estatui que é livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, entre as
quais não se encontra o adimplemento das anuidades devidas ao órgão de classe. Por outro lado, é
firme  a  jurisprudência  no  sentido  de  que  a  imposição  de  restrições  ao  exercício  de  atividades
profissionais como forma indireta de obter o pagamento de tributos viola a garantia constitucional
antes mencionada, notadamente em razão de dispor a entidade fiscalizadora de meios próprios para
tal fim, nos termos do parágrafo único do artigo 46 da Lei nº 8.906/94. Veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  OAB.  CARTEIRA  PROFISSIONAL.
ANUIDADES EM ATRASO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA
283/STF.
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1. Não houve combate a um dos fundamentos suficientes e autônomos à manutenção do acórdão
recorrido, qual seja, o de que as entidades profissionais dispõem de meios próprios para a cobrança
de anuidades, não podendo valer-se de meios coercitivos indiretos, sobretudo quando isso implica
restrição ao exercício profissional. Incidência da Súmula 283/STF.

2. Recurso especial não conhecido."

(REsp 1.088.620/SP, Relator p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, j. 18/11/2008,
DJe 06/02/2009).

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  DÉBITOS  RELATIVOS  A  CONTRIBUIÇÕES  DA
OAB/PE. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL. IMPEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
MEDIDA COERCITIVA EXTREMAMENTE DANOSA AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ART. 5º,
XIII, DA CF/88 E ARTS. 4º E 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.906/94. 1. Apelação e remessa
oficial em face de sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado em desfavor da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Pernambuco, deferiu a segurança para que o inscrito
nos quadros da entidade obtivesse a renovação de sua carteira profissional, a despeito de débitos de
anuidades para com a Instituição. 2. O Superior Tribunal de Justiça, (REsp nº 948652/RS, Primeira
Turma,  Relator  o  Ministro  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  j.  04.10.2011,  DJe,  10.10.2011),
interpretando o art. 4º, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da OAB, entende que a certidão passada pela
diretoria do Conselho competente da OAB constitui "título executivo extrajudicial" para a cobrança
de contribuições, preços de serviços e multas, devidos pelos inscritos na entidade. 3. "É pacífico o
entendimento jurisprudencial sobre a impossibilidade de a OAB, no caso, condicionar o exercício da
profissão ao pagamento da anuidade, eis que esta Autarquia possui meios legais menos gravosos
para a cobrança do débito, sendo possível faze-lo pela via judicial própria, conforme previsto no
art. 46, da Lei nº 8.906/94". (REOAC 496.905-SE, Segunda Turma, Relator Desembargador Federal
FRANCISCO WILDO, j.  27.04.2010,  DJe,  06.05.2010,  pág.  375).  4.  Documento de fls.  04,  não
refutado,  informa do ajuizamento de  Ação Executiva de  Título  Extrajudicial,  para cobrança do
débito, em consonância com os arts. 4º e 46, parágrafo único, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94),
promovida pela apelante. 5. Não se justificando, pois, o uso de outros meios para negar a renovação
da carteira  do  profissional  de  advocacia,  sob  pena de  restringir  o  livre  exercício  da  profissão,
malferindo, dessa forma, o mandamento disposto no art. 5º, XIII, da Constituição Federal, segundo
o qual "é livre o exercício de qualquer trabalho,  ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer". 6. Apelação e remessa oficial improvidas.

TRF5  -  APELREEX  00107867320114058300,  Rel.  Desembargador  Federal  Marcelo  Navarro,
Terceira Turma, DJE - data: 18/10/2012 - pag. 480.
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ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA PROFISSIONAL
DA OAB/RJ.  EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE ANUIDADES ATRASADAS.  SUSPENSÃO DO
EXERCÍCIOPROFISSIONAL.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  A  suspensão  do  exercício  profissional  em
razão da inadimplência, na forma dos artigos 34, XXIII, c/c art. 37, I, §§ 1º e 2º, ambos da Lei n.º
8.906/94,  configura  indevida  restrição  à  liberdade  profissional  (Súmula  nº  53  deste  Tribunal).
Aplicação dos  dispositivos  em adequação com o  mandamento  do  art.  5º,  XIII,  da  Constituição
Federal  de  1988:-é  livre  o  exercício  de  qualquer  trabalho,  ofício  ou  profissão,  atendidas  as
qualificações profissionais que a lei estabelecer-. 2. A substituição das carteiras dos advogados não
pode ser obstada pela inadimplência do profissional junto à OAB, que dispõe de meios próprios
para cobrar os seus créditos, inclusive pela via judicial própria (art. 46, parágrafo único, da Lei n.º
8.906/94). A existência de débitos na OAB não pode servir de pretexto para, por via transversa,
inabilitar o advogado, obstando a emissão de documento indispensável para o exercício da profissão
(art.  13  da  Lei  n.º  8.906/94).  Precedentes:  TRF  2a  Região,  REO  200851010263752  e  REO
200951020002994; e TRF 5a Região, REO 200985000004505. 3. Apelação e remessa necessária
improvidas.

TRF2  -  AMS  200551010221197,  Rel.  AMS  200551010221197,  Quinta  Turma  Especializada,
E-DJF2R - data: 8/03/2011 - pag. 359.

Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego provimento à remessa oficial e à apelação.

É como voto.

André Nabarrete
Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a): ANDRE NABARRETE NETO:10023
Nº de Série do Certificado: 581F94C33111A9E0F4D844669D64D3CB
Data e Hora: 25/05/2016 12:02:07
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