
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

Cuida-se  de  correição  parcial  requerida  pelo  Ministério  Público Federal  contra
decisão proferida por João Paulo Pirôpo de Abreu, Juiz Federal Titular da Vara Única da Subseção
Judiciária  de  Paulo  Afonso/BA,  que,  nos  autos  da  Medida  Cautelar  0000436-03.2019.4.01.3306,
deferiu a habilitação e a intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil no feito, com fundamento no
artigo 49 do Estatuto da OAB.

Este, no que interessa, o teor da decisão impugnada:

Trata-se  de  medida  cautelar  ajuizada  pelo  Ministério  Público  Federal  em  desfavor  de  VAGNER
BRANDÃO MONTALVÃO E RAFAEL EVANGELISTA SANTANA.

Decisão de fls. 35/46 deferiu parcialmente as medidas cautelares requeridas, determinando a suspensão
do exercício da advocacia dos requeridos apenas na seara previdenciária,  quer no que tange à sua
atuação na seara administrativa ou judicial.

Fora juntada às fls. 51/58 a intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil nos presentes autos, com
fundamento no art. 49 da Lei n. 9.906/94, pugnando pela reconsideração da decisão proferida nesta
medida cautelar,  para  que  devolva aos advogados réus o  direito  de  exercer  a  profissão e substitua
referidas medidas por outras previstas no Código de Processo Penal. (...)

DECIDO.

Com efeito, deve ser deferida a habilitação e intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil no presente
feito, na forma do art. 49 do Estatuto da OAB. Entretanto, entendo que não deve ser reconsiderada a
decisão impugnada, uma vez que esta já foi contestada através do MS nº 1030887-18.2019.4.01.0000,
cuja liminar foi indeferida.

(...)

Ante o exposto, defiro o pedido de habilitação da OAB e indefiro o pedido de reconsideração pleiteado.

O requerente defende, no essencial, que a decisão questionada configura nítido erro
de ofício e causa evidente tumulto no regular andamento do feito,  haja vista que, após deferida a
habilitação, todos os atos deverão ser objeto de intimação da entidade, que poderá (e certamente o
fará) propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados,
participar  de debate  e arrazoar  os recursos interpostos pelo Ministério  Público,  a  despeito de a
hipótese fática ventilada nos autos ensejar a adoção de providências disciplinares cabíveis na espécie
no âmbito administrativo-profissional.

Assevera que a única modalidade de intervenção de terceiro admitida no processo
penal é a de assistente de acusação, e que não foi apontada nos autos originários nenhuma violação de
prerrogativas de advogados que justifiquem a habilitação da OAB.

Conclui  que,  como  as  medidas  cautelares  alternativas  à  prisão  não  tratam  de
qualquer prerrogativa da classe como um todo, ou de fato que possa repercutir direta ou reflexamente
na esfera jurídica da entidade de classe, mas sim da imputação da prática de crime por advogados,
não há de se falar em interesse jurídico e em legitimidade da OAB para intervir no feito.

Acrescenta que a decisão objeto de questionamento não comporta recurso específico.

Pede, assim, a suspensão liminar do ato judicial impugnado e, ao final, sua anulação.
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Por meio da Decisão 9005788, neguei seguimento à correição parcial, por entender
que o ato questionado tem natureza eminentemente jurisdicional. Ressaltei, ademais, a existência de
precedentes jurisprudenciais desta Corte, no sentido da admissibilidade da intervenção da Ordem dos
Advogados  do  Brasil,  na  condição  de  simples  assistente,  ainda  que  em  processo  penal  (HC
0070111-82.2016.4.01.0000,  rel.  desembargador  federal  Ney  Bello,  e-DJF1  de 5/5/2017,  e  EDAC
1013832-88.2018.4.01.0000, rel. desembargadora federal Monica Sifuentes, e-DJF1 de 7/8/2019).

A essa decisão foi interposto o presente recurso pelo Ministério Público Federal, no
qual reitera a argumentação já deduzida na petição inicial e defende, em resumo, que, ao admitir o
ingresso nos autos de parte estranha ao processo, sem nenhum amparo legal, o magistrado incide em
error in procedendo, passível de revisão pela via da correição parcial. Em suporte à tese defendida,
colaciona precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que descabida a
figura do assistente de defesa no processo penal.

Postula, assim, a reforma da decisão e o consequente provimento da correição parcial.

Informações prestadas no Ofício 9182598.

É o relatório.

VOTO

O artigo  279 do  Regimento  Interno desta  Corte  prevê o  cabimento  de correição
parcial contra ato ou despacho de juiz de que não caiba recurso, bem como omissão que importe erro de
ofício ou abuso de poder. O referido instrumento destina-se à reparação de vício de procedimento
(error in procedendo) ou de abuso que importe na inversão tumultuária dos atos e fórmulas de ordem
legal do processo contra o qual não caiba recurso.

Não se admite, portanto, o manejo da correição parcial para a revisão de ato que
envolva matéria eminentemente jurisdicional (error in judicando).

Em que pese a argumentação desenvolvida pelo órgão ministerial, entendo que o ato
objeto de questionamento tem natureza jurisdicional, o que afasta o cabimento da correição parcial.
Não se visualiza, de outra parte, abuso de direito ou tumulto processual no feito originário, o que é
corroborado pelas informações prestadas pelo magistrado a quo, nas quais noticia que não há excesso
de prazo na tramitação processual.

Consoante  ressaltado na  decisão  monocrática  por  mim proferida,  esta  Corte  tem
admitido a intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil  em processos penais,  na condição de
simples assistente, com o intuito de preservar os direitos garantidos pelo Estatuto da Advocacia, a fim
de dar concreção ao texto constitucional que trata o advogado como indispensável à administração da
justiça.

Nesse sentido:

(...)  sobre a possibilidade de a OAB intervir  em habeas corpus, na qualidade de assistente,  cumpre
esclarecer que o STF já reconheceu a legitimidade da referida entidade de classe para a propositura, na
condição de impetrante, da ordem de habeas corpus, a fim de assegurar ao paciente – advogado inscrito
na OAB, suas prerrogativas profissionais: HC 91.551/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 98.237/SP, Rel.
Min. Celso de Mello; HC 98.839/PE, Rel. Min. Cezar Peluso; dentre outros.  Assim, entende a Corte
Suprema que se a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de seu Conselho Federal, tem legitimidade
para impetrar habeas corpus em favor de advogado inscrito na entidade, com o intuito de preservar os
direitos garantidos pelo Estatuto da Advocacia,  o  mesmo se pode concluir  sobre a  possibilidade de
intervir, na condição de simples assistente, a fim de buscar a concreção ao texto constitucional – que
trata  o  advogado  como indispensável  à  administração da  justiça  (art.  133  da CF/1988)  — EDAC
1013832-88.2018.4.01.0000, rel. des. Monica Jacqueline Sifuentes, e-DJF1 de 7/8/2019.

Por outro lado, o fato de haver precedentes jurisprudenciais em sentido contrário no
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âmbito do Superior Tribunal de Justiça apenas corrobora o entendimento de que a controvérsia tem
natureza jurisdicional.

Com essas considerações, uma vez que a via correcional não se presta à revisão de
error in judicando, mantenho integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 13/12/2019, às 19:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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