
Ementa e Acórdão

23/06/2015 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 20.063 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

AGTE.(S) :MARCELO CLEONICE CAMPOS 
ADV.(A/S) :MARCELO C CAMPOS 
AGDO.(A/S) :BENJAMIM SIMÃO JUNIOR 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
INTDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SÃO PAULO 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ABUSO 
DO DIREITO DE PETIÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.127/DF 
INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  IDENTIDADE  MATERIAL. 
SUCEDÂNEO  DE  RECURSO.  IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO 
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1.  A ausência  de  identidade  de  temas  entre  o  ato  reclamado  e  a 
decisão  desta  Corte  tida  por  descumprida  torna inviável  o  manejo  da 
reclamação. 

2. No julgamento da ADI 1.127/DF, esta Corte julgou parcialmente 
procedente  a  ação  para,  dentre  outras  providências,  declarar  a 
inconstitucionalidade da expressão “ou desacato”, contida no § 2º do artigo 
7º, da Lei 8.906/1994. 

3.  In  casu,  a  fundamentação  utilizada  pela  autoridade  reclamada 
para julgar procedente a ação de indenização por danos morais intentada 
contra o reclamante não guarda identidade com a decisão proferida nos 
autos da ADI 1.127/DF.  

4. Agravo regimental desprovido. 

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  sob  a  Presidência  da 
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Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e 
das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar  provimento 
ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 23 de junho de 2015. 
LUIZ FUX – Relator 
Documento assinado digitalmente
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Relatório

23/06/2015 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 20.063 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

AGTE.(S) :MARCELO CLEONICE CAMPOS 
ADV.(A/S) :MARCELO C CAMPOS 
AGDO.(A/S) :BENJAMIM SIMÃO JUNIOR 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
INTDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SÃO PAULO 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

R E L A T Ó R I O 

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se  de  agravo 
regimental interposto por Marcelo C. Campos contra decisão que negou 
seguimento à reclamação, a teor da seguinte ementa, verbis: 

“RECLAMAÇÃO.  ALEGADO  DESCUMPRIMENTO  DO  
QUE  DECIDIDO  NA  AÇÃO  DIRETA  DE  
CONSTITUCIONALIDADE  1.127.  AUSÊNCIA  DE  
IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E O  
JULGADO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA 
SEGUIMENTO”.

Nas  suas  razões  de  recurso,  o  agravante  sustenta  que  o  ato 
reclamado negou vigência às prerrogativas profissionais dos advogados, 
que possuem imunidade profissional no exercício de sua atividade.

Alega,  nesse passo,  que há identidade entre  o  ato  reclamado e  o 
acórdão paradigma deste Tribunal, uma vez que essa prerrogativa teve 
sua  constitucionalidade  reconhecida  por  esta  Corte  nos  autos  da  ADI 
1.127.

Aduz que, em caso de excesso praticado por advogado, a lei prevê 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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sua  apuração  perante  o  Tribunal  de  Ética  e  Disciplina  da  Ordem dos 
Advogados do Brasil. 

Requer o provimento do presente agravo regimental para a reforma 
da  decisão  agravada,  determinando-se  o  prosseguimento  regular  da 
reclamação. 

É o relatório. 
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Voto - MIN. LUIZ FUX

23/06/2015 PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 20.063 SÃO PAULO

V O T O

O  SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): O  presente  agravo 
regimental não merece ser provido. 

As razões  deduzidas  no recurso  são incapazes  de  desconstituir  o 
fundamento da decisão agravada.

A decisão agravada negou seguimento à reclamação por entender 
pela  ausência  de  identidade  entre  o  conteúdo  do  ato  reclamado  e  a 
decisão desta Suprema Corte, tomada nos autos da ADI  1.127/DF. 

O  ora  agravante  insiste  na  tese  da  impossibilidade  de  se  punir 
advogado por  eventuais  excessos  cometidos  no  exercício  da  profissão, 
tendo  em  vista  a  declaração  de  constitucionalidade  da  imunidade 
profissional prevista no art. 7º, § 2º, da Lei 8.906/1994. 

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF, 
Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  Redator  para  o  acórdão  o  Min.  Ricardo 
Lewandowski,  o  Pleno  deste  Supremo  Tribunal  Federal,  por  maioria, 
julgou  parcialmente  procedente  a  ação  para,  no  atinente  a  esta 
reclamação, declarar a inconstitucionalidade da expressão “ou desacato”, 
contida no § 2º do artigo 7º, da referida lei, verbis: 

“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI  
8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA  
E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS  
IMPUGNADOS  PELA  AMB.  PREJUDICADO  O  PEDIDO  
QUANTO  À  EXPRESSÃO  "JUIZADOS  ESPECIAIS",  EM  
RAZÃO  DA  SUPERVENIÊNCIA  DA  LEI  9.099/1995.  AÇÃO  

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
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Voto - MIN. LUIZ FUX

RCL 20063 AGR / SP 

DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA  
PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - O advogado é indispensável à  
administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada  
em  certos  atos  jurisdicionais.  II  -  A  imunidade  profissional  é  
indispensável  para  que  o  advogado  possa  exercer  condigna  e  
amplamente seu múnus público. III - A inviolabilidade do escritório  
ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao  
advogado no exercício profissional. IV - A presença de representante  
da  OAB  em  caso  de  prisão  em  flagrante  de  advogado  constitui  
garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de  
nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção  
para tornar efetiva a norma. V -  A prisão do advogado em sala de  
Estado  Maior  é  garantia  suficiente  para  que  fique  provisoriamente  
detido em condições compatíveis com o seu múnus público. VI – A  
administração  de  estabelecimentos  prisionais  e  congêneres  constitui  
uma prerrogativa indelegável do Estado. VII - A sustentação oral pelo  
advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além  
de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se  
estabelece  entre  as  partes.  VIII  -  A  imunidade  profissional  do  
advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade  
do magistrado na condução da atividade jurisdicional. IX - O múnus  
constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente  
ser preso em flagrante e  na hipótese  de crime inafiançável.  X – O  
controle  das  salas  especiais  para  advogados  é  prerrogativa  da  
Administração forense. XI - A incompatibilidade com o exercício da  
advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da  
composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. XII – A  
requisição  de  cópias  de  peças  e  documentos  a  qualquer  tribunal,  
magistrado,  cartório  ou  órgão  da  Administração  Pública  direta,  
indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das  
Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e  
precedida,  ainda,  do recolhimento dos respectivos custos,  não sendo  
possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. XIII – Ação  
direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”.

Por  sua  vez,  a  decisão  reclamada  foi  proferida  em  ação  de 
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Voto - MIN. LUIZ FUX

RCL 20063 AGR / SP 

indenização por danos morais,  que julgou procedente o  pedido sob o 
fundamento de que o ora reclamante teria abusado do direito de petição 
nos seguintes termos: “Caracterizado portanto o abuso do direito de petição e  
verificada a ocorrência do consequente dano moral, resta quantificá-lo”.

Vislumbra-se,  pois,  a  ausência  de  identidade  material  entre  os 
fundamentos do ato reclamado e da ação mencionada como paradigma. 

Esta Corte, em reiterados julgados, vem decidindo no sentido de que 
constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material 
entre  a  decisão  reclamada  e  o  julgado  tido  como  paradigma.  Nesse 
sentido, vale conferir os precedentes a seguir colacionados, verbis: 

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em  
que  se  sustenta  desrespeito  à  autoridade  de  decisão  do  Supremo  
Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos  
julgamentos  desta  Suprema  Corte  invocados  como  paradigmas  de  
confronto,  em  ordem  a  permitir,  pela  análise  comparativa,  a  
verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada  
em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”

(Rcl  6.534-AgR,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  Plenário,  DJe 
17.10.2008). 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NA  RECLAMAÇÃO.  
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA.  
ALEGAÇÃO DE  AFRONTA AO  QUE  DECIDIDO  NA AÇÃO  
DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  551/RJ.  AGRAVO  
REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA  PROVIMENTO.  Ato  
reclamado que examina legislação estadual diferente da analisada no  
julgado  apontado  como  descumprido.  Inexistência  de  identidade  
material  entre  a  decisão  reclamada  e  os  julgados  tidos  como  
paradigmas. Precedentes.”

(Rcl  8.780-AgR,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  Plenário,  DJe 
11.12.2009). 
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julgamentos  desta  Suprema  Corte  invocados  como  paradigmas  de  
confronto,  em  ordem  a  permitir,  pela  análise  comparativa,  a  
verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada  
em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”

(Rcl  6.534-AgR,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  Plenário,  DJe 
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Voto - MIN. LUIZ FUX

RCL 20063 AGR / SP 

Ademais, diversamente do que pretende fazer crer o ora agravante, a 
imunidade  do  advogado  por  atos  e  manifestações  no  exercício  da 
profissão não é absoluta. Nesse sentido, já decidiu o STF, por ocasião do 
julgamento do HC 69.085/RJ, Rel. Min. Celso de Mello: 

“A garantia de intangibilidade profissional do advogado não se  
reveste, contudo, de valor absoluto, eis que a cláusula assecuratória  
dessa  especial  prerrogativa  jurídico-constitucional  expressamente  a  
submete aos limites da lei. A invocação da imunidade constitucional,  
necessariamente  sujeita  às  restrições  fixadas  pela  lei,  pressupõe  o  
exercício regular e legítimo da advocacia. Revela-se incompatível, no  
entanto,  com  práticas  abusivas  ou  atentatórias  à  dignidade  da  
profissão ou às normas ético-jurídicas que lhe regem o exercício. O art.  
142 do Código Penal, ao dispor que não constitui injúria ou difamação  
punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte  
ou  por  seu  procurador  -  excluídos,  portanto,  os  comportamentos  
caracterizadores de calúnia (RTJ 92/1118) - estendeu, notadamente ao  
Advogado, a tutela da imunidade judiciária, desde que, como ressalta  
a jurisprudência dos Tribunais, as imputações contumeliosas tenham  
relação de pertinência com o thema decidendum (RT 610/426 -  RT  
624/378) e não se refiram ao próprio juiz do processo (RTJ 121/157 –  
126/628)”.

Outrossim,  sobressai  a  pretensão  do  reclamante  em fazer  uso  do 
instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso. 

Conforme  assentado  neste  Supremo  Tribunal,  a  reclamação, 
constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o 
art.  102,  I,  l,  da  Carta  Política  (RTJ  134/1033),  não  se  qualifica  como 
sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame 
do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à 
destinação  constitucional  subjacente  à  instituição  dessa  medida 
processual.  (Rcl  4.381-AgR, Rel.  Min.  Celso de Mello,  Plenário,  DJe de 
5/8/2011). 
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Voto - MIN. LUIZ FUX

RCL 20063 AGR / SP 

Assim, não merece reparo a decisão agravada, que deve ser mantida 
por seus próprios fundamentos. 

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO ao  agravo 
regimental. 

É como voto.
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Extrato de Ata - 23/06/2015

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 20.063
PROCED. : SÃO PAULO
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
AGTE.(S) : MARCELO CLEONICE CAMPOS
ADV.(A/S) : MARCELO C CAMPOS
AGDO.(A/S) : BENJAMIM SIMÃO JUNIOR
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
INTDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO 
PAULO
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: A Turma negou provimento ao agravo regimental, nos 
termos  do  voto  do  Relator.  Unânime.  Presidência  da  Senhora 
Ministra Rosa Weber. 1ª Turma, 23.6.2015. 

 
Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber. Presentes à Sessão 

os Senhores Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Roberto Barroso e 
Edson Fachin. 

Subprocurador-Geral  da  República,  Dr.  Paulo  Gustavo  Gonet 
Branco.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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