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RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES (RELATOR):  

Trata-se  de  apelação  interposta  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL contra
sentença que declarou a sua ilegitimidade para propor ação civil pública que versa sobre o exame
da Ordem dos Advogados do Brasil.

Em suas razões recursais (fls. 359/374), o apelante defende sua legitimidade ativa,
aduzindo a “relevância social, jurídica e axiológica da Ordem dos Advogados do Brasil,  o que
caracterizaria as dimensões difusas, coletivas e individuais homogêneas da lide”.

Contrarrazões às fls. 392/416 e 454/480.

O  Ministério  Público  Federal  manifestou-se  pelo  provimento  da  apelação  (fls.
488/495).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES (RELATOR):  

O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que,  cuidando o
Ministério Público Federal de fiscalizar atividade profissional,  devidamente regulamentada, sua
atuação constitui defesa de direitos ou interesses individuais homogêneos e os coletivos de uma
determinada  categoria  profissional,  passíveis  de  tutela  por  meio  de  Ação  Civil  Pública,
demonstrando a legitimidade para propositura pelo parquet como substituto processual.

Verifico que há interesse difuso e coletivo existente no cumprimento das normas
que norteiam o exercício da advocacia, particularmente no exame para registro na Ordem dos
Advogados do Brasil.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO
STF,  POR ANALOGIA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL.  EXAME DA OAB.
ACESSO  AO  CONTEÚDO  DA PROVA.  EXIGÊNCIA DE  PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA E DO DECURSO DE PRAZO DE 90 DIAS.  AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACESSO À
INFORMAÇÃO. INTERESSE SOCIAL RELEVANTE. MASSIFICAÇÃO DO
CONFLITO. PREVENÇÃO.

1.  Não  se  pode  conhecer  da violação  ao artigo  535  do  CPC,  pois  as
alegações  que  fundamentaram  a  pretensa  ofensa  são  genéricas,  sem
discriminação  dos  pontos  efetivamente  omissos,  contraditórios  ou
obscuros. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal,
por analogia.

2.  A  jurisprudência  desta  Corte  vem  se  sedimentando  em  favor  da
legitimidade ministerial para promover ação civil pública visando à defesa
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de  direitos  individuais  homogêneos,  ainda  que  disponíveis  e  divisíveis,
quando a presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado
(a  dignidade  da  pessoa  humana,  a  qualidade  ambiental,  a  saúde,  a
educação,  para  citar  alguns  exemplos)  ou  diante  da  massificação  do
conflito em si considerado.

3. É evidente que a Constituição da República não poderia aludir, no art.
129,  II,  à  categoria  dos  interesses individuais  homogêneos,  que  só foi
criada pela lei consumerista. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já
enfrentou o  tema e,  adotando  a  dicção  constitucional  em sentido  mais
amplo,  posicionou-se a favor da legitimidade do Ministério  Público para
propor  ação  civil  pública  para  proteção  dos  mencionados  direitos.
Precedentes.

4. No presente caso, pelo objeto litigioso deduzido pelo Ministério Público
(causa de pedir  e pedido),  o  que se tem é pretensão de tutela de um
direito divisível de um grupo: o direito de acesso à informação.

5. Assim, atua o Ministério Público na defesa de típico direito individual
homogêneo, por meio da ação civil  pública, em contraposição à técnica
tradicional  de  solução  atomizada,  a  qual  se  justifica  para  (i)  evitar  as
inumeráveis  demandas  judiciais  (economia  processual),  que
sobrecarregam  o  Judiciário,  e  decisões  incongruentes  sobre  idênticas
questões jurídicas, mas sobretudo para (ii) buscar a proteção do acesso à
informação,  interesse social  relevante,  cuja  disciplina inclusive  mereceu
atenção em diplomas normativos próprios - Lei n. 12.527/2011 e Decreto n.
7.724/2012 (este, aliás, prevê a gratuidade para a busca e o fornecimento
da informação no âmbito de todo o Poder Executivo Federal).

6. Nesse sentido, é patente a legitimidade ministerial, seja em razão da
proteção contra  eventual  lesão ao interesse social  relevante,  seja  para
prevenir a massificação do conflito.

7. Recurso especial provido.

(REsp  1283206/PR,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 17/12/2012)

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  LEGITIMIDADE  ATIVA.  ORDEM  DOS
ADVOGADOS DO BRASIL. ELEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADOS
INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 

1. "Sendo os direitos ou interesses individuais homogêneos e os coletivos
de uma determinada categoria profissional passíveis de tutela por meio de
Ação  Civil  Pública,  o  Ministério  Público  tem legitimidade  para  propô-la
como  substituto  processual".  (REO  2003.36.00.013366-5/MT,  Rel.
Desembargador  Federal  CATÃO  ALVES,  Sétima  Turma,  DJ  p.73  de
02/09/2005). Preliminar afastada. 

2.  É  legítima  a  norma  que  exclui  os  advogados  inadimplentes  da
participação em eleição da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 134 do
Regulamento Geral da OAB). Precedentes deste Tribunal e dos Tribunais
Regionais Federais da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões. 

3. Apelação provida. Sentença reformada. 

(AC  2006.42.00.002234-1/RR,  Desembargador  Federal  Reynaldo
Fonseca, 01/08/2014 e-DJF1 P. 438). 

Destaco que é inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, § 3º, do novo Código
de Processo Civil, vez que os réus não foram citados, como se observa do relatório da sentença
(fls. 350/356).
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Ante  o  exposto,  dou  provimento  à  apelação para,  anulando  a  sentença,
determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Reconhecida a
legitimidade ativa do Ministério Público Federal.

É o voto.
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EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXAME DE ORDEM. LEGITIMIDADE 
ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, cuidando o Ministério 
Público Federal de fiscalizar atividade profissional, devidamente regulamentada, sua atuação 
constitui defesa de direitos ou interesses individuais homogêneos e os coletivos de uma determinada
categoria profissional, passíveis de tutela por meio de Ação Civil Pública, demonstrando a 
legitimidade para propositura pelo parquet como substituto processual.

2. Verifica-se que há interesse difuso e coletivo existente no cumprimento das normas que norteiam 
o exercício da advocacia, particularmente no exame para registro na Ordem dos Advogados do 
Brasil.
3. “A jurisprudência desta Corte vem se sedimentando em favor da legitimidade ministerial para
promover  ação  civil  pública  visando  à  defesa  de  direitos  individuais  homogêneos,  ainda  que
disponíveis e divisíveis, quando a presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado
(a dignidade da pessoa humana, a qualidade ambiental, a saúde, a educação, para citar alguns
exemplos) ou diante da massificação do conflito em si considerado. (...) 5. Assim, atua o Ministério
Público  na defesa de típico direito  individual  homogêneo,  por  meio da ação civil  pública,  em
contraposição à técnica tradicional de solução atomizada, a qual se justifica para (i)  evitar as
inumeráveis  demandas  judiciais  (economia  processual),  que  sobrecarregam  o  Judiciário,  e
decisões  incongruentes  sobre  idênticas  questões  jurídicas,  mas  sobretudo  para  (ii)  buscar  a
proteção do acesso à informação, interesse social relevante, cuja disciplina inclusive mereceu
atenção em diplomas normativos próprios - Lei n. 12.527/2011 e Decreto n. 7.724/2012 (este,
aliás, prevê a gratuidade para a busca e o fornecimento da informação no âmbito de todo o Poder
Executivo  Federal).  6.  Nesse  sentido,  é  patente  a  legitimidade  ministerial,  seja  em razão  da
proteção contra eventual lesão ao interesse social relevante, seja para prevenir a massificação do
conflito.  7.  Recurso  especial  provido.”  (REsp  1283206/PR,  Rel.  Ministro  MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 17/12/2012)

4. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, § 3º, do novo Código de Processo Civil, vez que 
os réus não foram citados.

5. Apelação provida.
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ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:

Decide  a  Sétima  Turma  do  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região,  por
unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Brasília-DF, 21 de março de 2017 (data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES
Relator
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