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Colenda 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4° Região: 

Processo n.º 50108796720174047200
Apelante: Alex Heleno Santore
Apelado: OAB – Seccional de Santa Catarina
Relator: Des. Fed. Marga Inge Barth Tessler

P A R E C E R

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO. INUTILIDADE DA DISCUSSÃO
JURÍDICA SOBRE BASE FÁTICA NÃO MAIS EXISTENTE.
1. O impetrante pretende desconstituir acórdão para ver analisado o mérito de seu apelo, ao argumento
de que tendo o STF reconhecido  a competência  da Justiça Federal,  não mais subsistiria  o acórdão
recorrido, que reconhecera a perda de objeto da presente ação mandamental.
2.  No caso concreto, em 25.5.2017 a OAB/SC declarou a ineficácia do próprio ato administrativo que
deferira  a  inscrição  do  agravante  ao  processo  de  escolha  de  representante  da  OAB  no  quinto
constitucional,  excluindo-o  da  lista  sêxtupla;  o ato  que  impediu  a  posse  do  requerente  foi  a
desconstituição da lista tríplice formulada pelo Tribunal de Justiça, que reconheceu a impossibilidade da
participação do apelante no certame; com base na decisão do Tribunal de Justiça, o Governador  do
Estado tornou sem efeito o Ato de Nomeação nº 1.082, de 15.5.2017.
3. Posteriormente,  todos os novos procedimentos constitucionais  foram refeitos, sendo dada posse a
novo Desembargador em 10.6.2019, cuja vaga pretendida pelo requerente já está ocupada, não havendo
suporte  fático que ampare  a pretensão do requerente,  a menos que pretenda que o TRF/4ª  Região
substitua a OAB, o Tribunal de Justiça e também o Governador do Estado, o que não pode ser feito.
4. Diante do quadro fático dos autos, a análise da competência é inócua, pois o objeto jurídico pretendido
pelo impetrante não mais existe, pois: (i) sendo excluído da lista sêxtupla da OAB que o indicara; também
(ii) foi desconstituída a lista tríplice do Tribunal de Justiça que o contemplara; além de (iii) haver sido
tonado sem efeito  pelo Governador  do  Estado sua nomeação  para ocupar  vaga de Desembargador
Estadual;  de modo que (iv) havendo sido finalizado novo procedimento para a ocupação da vaga de
Desembargador Estadual para o qual fora indicado anteriormente no âmbito do Tribunal de Justiça, está
caracterizada a impossibilidade jurídica da pretensão, o que indica que o impetrante parte de premissa
equivocada, pois se não mais persiste a condição fática do momento do ajuizamento da ação, estando a
vaga  pretendida  pelo  requerente  devidamente  preenchida,  não  mais  existe  razão  para  discutir  o
prosseguimento da ação.
5. Indeferimento da questão de ordem.

Dos fatos

Trata-se de apelação em mandado de segurança, com pedido de “concessão de feito
suspensivo/ativo à apelação”,  no qual  o impetrante requer:  “a)  Receba esta petição,  com os
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documentos  que  a  instruem,  determinando  seu  registro  e  autuação,  com  a  distribuição  por
prevenção à Ação Popular nº 5010455-25.2017.4.04.7200,  por tratar de objeto idêntico ao do
presente   mandamus  ; b) Seja concedida a liminar, inaudita altera parte, para efeito de determinar
que a autoridade coatora suspenda a tramitação de processo administrativo e/ou se abstenha de
realizar  quaisquer atos administrativos que representem ameaça ao direito líquido e certo do
impetrante à manutenção do ato de nomeação para o cargo de Desembargador do Tribunal de
Justiça  de  Santa  Catarina,  consubstanciado  no  Ato  nº  1.082,  de  15/05/2017,  do  Exmo.  Sr.
Governador do Estado de Santa Catarina, publicado no Diário Oficial do Estado n. 20.534, de
17/05/2017, pág, 6; c) Seja notificado o Excelentíssimo Sr. Presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil, Seccional de Santa Catarina, Dr. Paulo Marcondes Brincas autoridade ora coatora),
para, querendo, prestar suas informações e tomar conhecimento da liminar concedida; d) Seja
intimado o Digno Representante do Ministério Público para exarar seu parecer; e) AO FINAL,
SEJA CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE A SEGURANÇA ORA PLEITEADA, CONFIRMANDO A
MEDIDA  LIMINAR,  NO  SENTIDO  DE  DETERMINAR  QUE  AUTORIDADE  IMPETRADA  SE
ABSTENHA  DE  INSTAURAR  QUALQUER  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  PARA
REVISÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO” (Evento 1 – Processo nº 50108796720174047200).

A tutela de urgência  foi  deferida em parte:  “tão-só  para que a autoridade coatora  se
abstenha  de  praticar  quaisquer  atos  tendentes  a  'c)  (...)  convocar  nova  Assembleia
Extraordinária, com o fim de preenchimento da vaga aberta em decorrência da declaração de
nulidade do ato administrativo que deferiu a inscrição requerida pelo candidato Sr. Alex Heleno
Santore'  até  o  deslinde  da  primeira  ação  popular” (Evento  3  –  DESPADEC1–  Processo  nº
50108796720174047200).

O MPF em 1ª Instância opinou pela denegação da segurança, apontando que “em face
dos atos de má-fé praticados pelo impetrante ao omitir a posse no cargo de Técnico Judiciário
Auxiliar  do TJSC e quanto aos  demais fatos já mencionados,  faltando ao direito pleitado os
requisitos de liquidez e certeza e de provas pré constituídas (as quais em verdade existem em
sentido oposto), bem como da obrigação da OAB/SC de declarar a nulidade do ato de inscrição
eivado de nulidade absoluta, devendo prosseguir regularmente com o Processo Administrativo nº
7523/2017” (Evento 19).

O juízo “a quo” denegou a segurança, com os seguintes fundamentos (Evento 27):

“Quer  o impetrante,  em sentença,  que o impetrado "se abstenha de instaurar  qualquer  procedimento
administrativo  para  revisão  do  ato  jurídico  perfeito"  pelo  qual  passou  a  figurar  a  lista  do  quinto
constitucional à vaga de Desembargador no E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC.
Por  ocasião  do  enfrentamento  do  pedido  liminar  (para  que  a  impetrada  "suspenda  a  tramitação  de
processo administrativo  e/ou se abstenha de realizar  quaisquer  atos administrativos que representem
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ameaça ao direito líquido e certo do impetrante à manutenção do ato de nomeação para o cargo de
Desembargador") restou prolatado decisum de seguinte teor (Ev3), verbis:
"O impetrante  foi  notificado,  através  do Ofício n° 531/2017-CP (Ev1OUT6)  da decisão exarada pelo
Conselho Pleno da OAB/SC em Sessão Extraordinária no dia 25-5-2017, de seguinte teor, e ora atacada
neste mandamus:
"[a) referendar, na íntegra, a tutela cautelar liminar concedida monocraticamente pelo Presidente Ilmo. Dr.
Paulo Marcondes Brincas, nos teores dos ofícios ao Tribunal de Justiça e ao Governo (sic) do Estado,
para suspender a posse do Sr. Alex Heleno Santore; b) conceder a tutela antecipada (satisfativa) em
caráter  de urgência  liminarmente  para  declarar  nulo  de  pleno direito  o ato  administrativo  datado  de
12.04.2017 que deferiu a inscrição requerida pelo Advogado Alex Heleno Santore (OAB/SC 18.265) para
concorrer à lista sêxtupla pelo quinto constitucional para preenchimento de uma vaga de Desembargador
do  Tribunal  de  Justiça  de  Santa  Catarina,  em razão  de ofensa  constitucional  (artigo  94  da  CRFB),
infraconstitucional (artigos 27 e 28 do Estatuto da OAB) e regimental (Provimento 102/2004), tudo com
fulcro nos precedentes sumulados (Súmulas 346 e 473 do STF), sendo matéria de máximo interesse
público, cuja nulidade não se convalida pelo simples transcurso do tempo, ou qualquer ato de quaisquer
outros Entes envolvidos neste ato complexo, pois o vício é de origem de competência (poder-dever)
exclusiva interna corporis; b) (sic) consequentemente, no mesmo sentido da tutela antecipada (satisfativa)
em  caráter  de  urgência  liminarmente,  declarar  nulos  de  pleno  direito  todos  os  votos  obtidos  pelo
candidato excluído Sr. Alex Heleno Santore, em razão de ofensa constitucional  (artigo 94 da CRFB),
infraconstitucional (artigos 27 e 28 do Estatuto da OAB) e regimental (Provimento 102/2004), tudo com
fulcro nos precedentes sumulados (Súmulas 346 e 473 do STF), cuja nulidade não se convalida pelo
simples transcurso do tempo, ou qualquer ato de quaisquer outros Entes envolvidos neste ato complexo,
pois o vício é de origem de competência (poder-dever) exclusiva interna corporis; c) consequentemente,
no mesmo sentido da tutela antecipada (satisfativa) em caráter de urgência liminarmente, tendo em vista
que o  7º  (sétimo)  colocado (Dr.  Rogério  Zuel  Gomes)  e  todos  os  demais  de  menor  colocação  não
obtiveram a maioria dos votos do Conselho nos termos do artigo 8º do Provimento 102/2004, convocar
nova  Assembleia  Extraordinária,  com  o  fim  de  preenchimento  da  vaga  aberta  em  decorrência  da
declaração de nulidade do ato administrativo que deferiu a inscrição requerida pelo candidato Sr. Alex
Heleno  Santore,  com  a  consequente  declaração  de  nulidade  dos  votos  recebidos  pelo  mesmo,
convocando-se os candidatos  remanescentes  da  sessão realizada no dia 28.04.2017  para  a sessão
respectiva  (conforme  art.  8°  e  11  do  Provimento  102/2004  –  aqui  aplicado  analogamente),  para
possibilitar a composição completa da lista sêxtupla conforme o artigo 94 da Constituição da República
Federativa  do  Brasil,  em  data  a  ser  designada  pela  Diretoria  da  OAB/SC,  por  ato  formal  do  seu
Presidente, resguardando o ato jurídico perfeito do certame e da eleição dos 5 (cinco) outros candidatos
que atingiram todos os requisitos para estarem e permanecerem (direito adquirido) na lista sêxtupla, para
cujo prejuízo não participaram ou contribuíram, não podendo ser prejudicados em razão da nulidade
provocada por apenas um candidato inscrito; d) autorizar a r. Diretoria, por seu Ilustre Presidente Dr.
Paulo Marcondes Brincas a ingressar com todas as medidas administrativas e judiciais com o fim de fazer
valer o presente julgado e seus termos; e) oficiar o Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina para comunicá-lo da presente decisão e solicitar a devolução da lista agora incompleta para
composição da lista sêxtupla completa, conforme a Constituição da República Federativa do Brasil;  f)
oficiar o Exmo. Sr. Governador do Estado de Santa Catarina para comunicá-lo da presente decisão e
solicitar a devolução da lista agora incompleta para futura composição da lista tríplice completa pelo E.
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conforme a Constituição da República Federativa do Brasil;  g)
oficiar ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Federal da OAB/SC (sic), para que distribua ao Ilmo. Relator
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do Recurso interposto pelo advogado Dr. Eder Lana, para comunicá-lo da presente decisão e análise da
eventual perda do objeto da impugnação; h) intimar o Sr. Alex Heleno Santore, para que, querendo, no
prazo editalício, exerça sua ampla defesa e contraditório nesta Casa]".
Em 12-5-2017, nos autos da ação popular 5008766-43.2017.4.04.7200 prolatei decisão indeferitória de
tutela de urgência, verbis:
Vistos etc. EDER LANA ajuizou ação popular em face da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -
SECCIONAL DE SANTA CATARINA, do ESTADO DE SANTA CATARINA de OSMAR NUNES JUNIOR,
de  MARCELO  RAMOS  PEREGRINO  FERREIRA,   de  MILTON  BACCIN,  de  MILTON  BECK,  de
EZEQUIEL PIRES e de ALEX HELENO SANTORE, colimando, em síntese, verbis:
a) a concessão de  tutela de urgência nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,  sem a
audiência das partes contrárias, para suspender o processo de indicação de membro da advocacia para a
vaga destinada ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina até o trânsito em
julgado da presente ação e/ou sucessivamente para que o Tribunal de Justiça devolva a lista a OAB para
que forme lista com candidatos aptos a preencher a vaga do quinto constitucional;
b)  concedida a tutela de urgência pretendida,  requer  a  notificação do Estado de Santa Catarina, na
pessoa do Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, acerca da suspensão do processo de
indicação de membro da advocacia para a vaga destinada ao cargo de desembargador daquele Tribunal,
ou ainda,  caso acolhido o pedido sucessivo, a devolução da lista a OAB para escolha de candidatos
aptos a preencher a vaga;
c) meritoriamente,  a  declaração de nulidade da lista sêxtupla formada pelo Conselho da Ordem dos
Advogados do Brasil - Seccional de Santa Catarina para o preenchimento de vaga destinada a advocacia
em razão do disposto no art. 94 da Constituição Federal de 1988, na seção ocorrida no dia 28/04/2017,
na qual figura entre os escolhidos, o candidato Alex Heleno Santore,  determinando-se a realização de
nova sessão para formação da lista sêxtupla;
Nos dizeres da inicial, "em razão da abertura de vaga para o cargo de Desembargador no Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, destinada aos advogados, por força do disposto no art. 94 da Constituição
Federal de 1988, a 1ª Requerida (OAB) realizou sessão no dia 28-04-2017 (a sessão inclusive pode ser
assistida  na  íntegra  no  seguinte  endereço eletrônico:  https://www.youtube.com/watch?v=hbD9n4twjzk,
acessado no dia 09-05-2017), para formação da lista sêxtupla, a ser dirigida ao Tribunal de Justiça de
Santa Catarina. A lista, em que pese, sequer tenham transcorridos os prazos para eventuais recursos
administrativos, já foi encaminhada ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, inclusive no mesmo dia da
votação, segundo se afere na notícia publicada no site do Tribunal de Justiça: [Presidente do TJ recebe
lista  dos  indicados  da  OAB-SC para  vaga  de  desembargador  O  presidente  do  Tribunal  de  Justiça,
desembargador Torres Marques, recebeu em gabinete nesta tarde (28/4), às 16 horas, o presidente da
Comissão de Assuntos Judiciários da OAB-SC, Cesar D'Avila Winckler, que realizou a entrega formal da
lista sêxtupla encaminhada pelo presidente da OAB-SC, Paulo Marcondes Brincas, com os nomes dos
advogados  escolhidos  pelo  Conselho  Pleno  para  concorrer  à  vaga  de  desembargador  pelo  Quinto
Constitucional. A lista ficou assim composta: Osmar Nunes Júnior - 40 votos; Milton Baccin - 39 votos;
Marcelo Pelegrino Ferreira - 39 votos; Milton Beck - 37 votos; Ezequiel Pires - 23 votos; Alex Heleno
Santore - 23 votos] - (Ev1NOT/PROP7). Dentre os escolhidos, figura o advogado Alex Heleno Santore, o
qual, não cumpre os requisitos mínimos para figurar na lista sêxtupla, mas, por manobras de parte dos
Conselheiros da OAB/SC, foi habilitado a concorrer à vaga de desembargador destinada aos advogados.
(...) Levando em conta os requisitos apontados na Constituição e Provimentos editados pelo Conselho
Federal  da  OAB,  o  Autor,  depois  de  analisar  documentos  apresentados  por  Alex  Heleno  Santore,
verificou que o mesmo não possuía as condições para concorrer à vaga de desembargador do Tribunal
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de Justiça de Santa Catarina, seja porque não cumpre o requisito inerente ao exercício da advocacia por
mais  de 10  anos (na  forma dos  Provimentos  publicados  pela OAB)e também por  não possuir  cinco
procedimentos judiciais, inerentes à advocacia, socorrendo-se de processos movidos por terceiros, onde
sua única contribuição foi apor sua assinatura na peça inicial,  quando a mesma não consta na peça
original do processo e sem procuração nos autos, destoando, inclusive, quanto à exigência editalícia que
o documento  tem que ser  cópia  fiel,  conforme esmiuçado na peça de impugnação  encaminhada ao
Conselho  Seccional  da  OAB/SC. O  fato  é  que  por  ligações  políticas,  inclusive  com  pessoas  já
mencionadas na Operação Lava Jato, há fortes rumores de que garantido ao Sr. Alex Heleno Santore o
cargo de desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e como tal, embora não cumpra os
requisitos mínimos foi alçado a compor a lista sêxtupla, havendo forte pressão nos bastidores para que
venha a compor a lista tríplice e por fim a nomeação ao cargo desejado. Todos esses fatos (devidamente
esmiuçados e comprovados documentalmente) indicam claramente a ocorrência de fraude no processo
de seleção dos advogados, o qual culminará com a nomeação do novo desembargador. (...) Assim, em
decorrência  da inobservância  do princípio da moralidade administrativa,  que enseja a propositura  da
presente Ação Popular,  aliado ao prescrito no art. 94 da Constituição Federal, o Autor pretende seja
declarada  nula  a  indicação  de  Alex  Heleno  Santore  na  lista  sêxtupla  elaborada  pela  Ordem  dos
Advogados do Brasil – Seccional de Santa Catarina". No plano jurídico asseverou que o CFOAB editou o
Provimento 102/2004 que dispõe sobre os critérios a serem observados como condição para a inscrição
no  processo  seletivo  referente  ao  quinto  constitucional  exigindo  a  comprovação  do efetivo  exercício
profissional  da advocacia nos 10 anos anteriores à data do seu requerimento (art.  5º do Provimento
139/2010), e que em cada um desses 10 anos, o requerente deverá comprovar que praticou, no mínimo,
05 atos privativos de advogado, com fundamentação jurídica, em procedimentos judiciais distintos (art.
6º).  "A  eventual  ausência  destes  5 (cinco)  atos,  sucumbe a inscrição do  candidato  por  ausência  de
requisito objetivo, e sua exclusão do certame é medida que se impõe ao bem da lisura do processo, seus
envolvidos, da instituição, da advocacia e demais candidatos,  assim como à coletividade.  Embora no
processo de qualificação o candidato Alex Heleno Santore mencione atuação profissional no escritório
Baggio  Advogados Associados S/CBGG de julho/2007 até então,  também é fato que no período de
janeiro de 2007 e a presente data, ou seja, dentro dos últimos 10 anos, incluindo o período mencionado
de  (atuação  profissional),  o  requerido  Alex,  exerceu  vários  outros  cargos,  notadamente  alguns
incompatíveis com a advocacia e/ou causas de impedimento, por serem demissíveis ad nutum ou por ter
vencimentos recebíveis do erário (Fazenda). Ou seja, é incontroverso que sua atuação profissional no
exercício  da advocacia não foi  de 10 (dez) anos ininterruptos de livre exercício sem a aplicação de
incompatibilidade ou impedimento. Argumentou, ainda, que o referido candidato - Alex Heleno Santore -,
embora tenha ocupado cargos incompatíveis  e/ou impeditivos com a advocacia,  sequer  comunicou à
OAB tal circunstância. "Ou seja, a Secretaria Geral certifica que o Candidato Impugnado desde 2003 (sua
inscrição) nunca se licenciou, ou seja, o Candidato Impugnado nunca sequer comunicou à ordem dos
advogados  as  suas  incompatibilidades  e  impedimentos!!!".  Destacou  consulta  realizada  ao Conselho
Federal  da  OAB:  "em  14/04/2015  o  Conselho  Federal  respondeu,  que,  frise-se:  (afastar-se
temporariamente para exercer cargo ou função incompatível com o exercício da advocacia nos dez anos
imediatamente anteriores ao certame para escolha da lista sêxtupla, o advogado torna-se inabilitado para
inscrever-se  ao  certame)”.  Destacou  que  o  candidato,  objetivando  comprovar  o  efetivo  exercício
profissional de advocacia nos 10 anos anteriores à data de seu requerimento, juntou 5 petições iniciais
protocolizadas em 2013 com seu carimbo sobre a petição: "as petições do ano de 2013 são todas com
carimbo sobre a petição, ou seja, aquele quem a relatou não aportou originalmente no documento (.doc) -
(editor de texto) o nome do mesmo, e a posteriori a sua impressão, o requerido aportou sua firma com
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carimbo".  Das cinco petições iniciais,  03 processos estavam com carga em nome de Leonir  Baggio,
sendo  que  nas  02  restantes  o  candidato  não  tem  sequer  procuração  ou  substabelecimento
(Ev1OUT11e12). "Há movimentações processuais recentíssimas, o que leva a crer que mesmo que tal
carimbo e firma tenham sido aportados nos autos e na petição inicial a posteriori, o Candidato Impugnado
não juntou aos autos prova e seu mandato, como manda o Estatuto: (Art. 5º. O advogado postula, em
juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato). Ora, não fazendo prova de seu mandato, não postula,
portanto, seu ato (carimbo e firma) naquela petição não comprova ato processual válido, ou seja, não
comprova que, de fato, atua/atuou no processo, conforme disposição normativa emitida pelo Conselho
Federal da OAB.  (...) para comprovar o exercício da advocacia no ano  de 2014, a petição inicial do
processo n. 0303617-54.2014.8.24.0067 da Comarca de São Miguel do Oeste/SC, da qual se verifica
gravíssimo problema: a petição é diversa daquela que consta nos autos do processo a que se refere!
Chama atenção o fato de que a única peça assinada por Alex é a inicial. Nenhuma outra peça tem sua
assinatura.  Seja  ela digital  ou  física.  Não foi  na audiência  e inclusive,  com a inicial  não foi  juntada
procuração em seu favor. Porque ele assinaria ou participaria de um ato processual sem procuração ou
substabelecimento?  (...)  Apesar  de  todos  estes  fatos,  descritos  de  forma  minuciosa  na  sessão  do
conselho, 25 conselheiros decidiram que a impugnação administrativa não tinha pertinência. O voto do
relator,  cristalino,  não deixa  duvidas  da  existência  de  irregularidades  insanáveis.  A  escolha  de  Alex
Heleno Santore está maculada. (...) A escolha da lista tríplice no Tribunal de Justiça ocorrerá no dia 15-
05-2017. Ou seja, nos próximos dias". No intuito de justificar o pleito liminar asseverou: "Corre-se o risco
de que o Sr. Governador do Estado venha a nomear um desembargador que sequer preenche requisitos
legais autorizadores a desempenhar tal função - eis aqui o periculum in mora.  (...) O direito provável aqui
em discussão é mais que provável, é evidente, pois o candidato não preenche todos os requisitos formais
para  poder  disputar  a  vaga  de  desembargador  pelo  quinto  constitucional  conferido  aos  advogados
devidamente  inscritos  e  atuantes  junto  a  OAB,  como  demonstrado  acima.  As  provas  acostadas
demonstram o não cumprimento dos requisitos legais  para o deferimento da  inscrição do candidato
mencionado, ou seja, inexistência dos cinco atos necessários privativos de advogado nos últimos dez
anos e exercício de função incompatível com a advocacia durante este período". Juntou documentos.
A OAB/SC juntou petição aos autos(Ev4) requerendo a juntada do inteiro teor do acórdão nº 057/2017
que  julgou  a  impugnação  ao  registro  da  inscrição  do  advogado/candidato  Alex  Heleno  Santore,
apresentada pelo autor perante o Conselho,  bem como a mídia contendo a gravação da sessão que
julgou  os  recursos  e  as  impugnações  aos  pedidos  de  registro  e  formou  a  lista  sêxtupla  ao  quinto
constitucional. Ao final, destacou que a sessão para a formação da lista tríplice do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina foi designada para o dia 15-05-2017.
Vieram os autos conclusos para exame do pleito antecipatório.
É o relatório.
Nos termos do art. 294 do CPC/15, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
Especificamente em relação à tutela de urgência de natureza satisfativa, de acordo com o disposto no art.
300, o juiz poderá concedê-la desde que evidenciada a probabilidade do direito alegado e a presença do
fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Não obstante a presença dos pressupostos fumus boni iuris e do periculum in mora, quando a tutela de
urgência de natureza antecipada possa gerar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela
não será concedida (art. 300, §3º, do NCPC).
In casu, ausente o pressuposto da probabilidade do direito.
O autor demanda ação popular em face de ato de escolha de candidato integrante da lista sêxtupla da
OAB/SC destinado a vaga de desembargador do TJSC, que segundo o autor, não cumpriu os requisitos
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exigidos  no  Provimento  102/2004,  incidindo  a  escolha  em maltrato  aos  princípios  constitucionais  da
legalidade e da moralidade administrativa.
Arguiu o não cumprimento do pressuposto exigido no art. 5º do Provimento 102/2004 de comprovação do
efetivo exercício profissional da advocacia nos dez anos anteriores à data do seu requerimento, em razão
do exercício de cargos incompatíveis com o exercício da advocacia ou impeditivos de seu exercício nos
anos de: (i)09/2011 a 02/2012 - cargo no STJ - Chefe de Gabinete do Ministro Marco Aurélio Gastaldi
Buzzi; (ii) 01-07-2013 a 02-09-2013 - Secretário Municipal de Palhoça; (iii) 02-03-2009 a 06-04-2009 -
Assessor "A" do Gabinete da Secretaria-Geral do CNJ.
Destacou, também, o não cumprimento do art. 6º do referido Provimento, que exige a comprovação, em
cada um dos 10 anos acima referidos, que tenha praticado, ao menos, 5 atos privativos de advogado, em
procedimentos judiciais distintos.
Extrai-se que o Provimento 102/2004 do CFOAB criou exigência não prevista no art. 94 da CFRB/88 ao
restringir o direito de candidatos a concorrer no processo de formação da lista sêxtupla destinada ao
preenchimento de vaga do quinto constitucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Para maior  elucidação transcrevo o art.  5º  do referido Provimento,  com relação à restrição temporal
imposta:
Art. 5º Como condição para a inscrição no processo seletivo, com o pedido de inscrição o candidato
deverá comprovar o efetivo exercício profissional da advocacia nos  10 (dez) anos anteriores à data do
seu  requerimento  e,  tratando-se  de  Tribunal  de  Justiça  Estadual  ou  de  Tribunal  Federal,
concomitantemente,  deverá comprovar a existência de sua inscrição, há mais de 05 (cinco) anos, no
Conselho  Seccional  abrangido  pela  competência  do  Tribunal  Judiciário.  (NR.  Ver  Provimento  n.
139/2010) - Grifei.
Com efeito,  o dispositivo constitucional  relacionado (art. 94 da Constituição Federal  de 1988) apenas
impõe como requisito para a indicação de advogados ao quinto constitucional: (i) notório saber jurídico,
(ii) reputação ilibada e  (iii) "mais de dez anos de efetiva atividade profissional".  Não exige que esse
requisito temporal seja ininterrupto ou imediatamente anterior à data de requerimento de inscrição.
Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito
Federal  e  Territórios  será  composto  de  membros,  do  Ministério  Público,  com mais  de  dez  anos  de
carreira,  e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de
efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas
classes.
Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo,
que, nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. Grifei.
Nada além das exigências constitucionais pode constituir óbice ao pretendente à indicação à lista.
Na espécie,  conforme se observa do voto vencedor  do processo interno  da OAB-SC na escolha de
candidatos  para  a lista sêxtupla  (Ev1OUT6),  o candidato  ora  impugnado  inscreveu-se no quadro  de
advogados da OAB-SC em 17-7-2003 (Ev4PROCADM3,p11), ou seja há mais de 10 anos. A alegação
nesta demanda é a de que o candidato não exerceu a função de advogado por  dez anos vez que
exercera atividades incompatíveis com a do profissional da advocacia e, com isso, o requisito decenal se
quedaria descumprido.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADINC nº 759-9/DF, j. 22-
8-92, DJ 16-4-93, Rel. Min. Carlos Velloso - afastou exigências - porque contrárias ao art. 94 da novel CF
- constantes no Provimento 73/92 da CFOAB,  que exigia para inscrição retorno ao efetivo exercício da
advocacia  há  mais  de  seis  meses (p.u.  do  art.  5º)  e  vedava  inscrição àquele  com impedimento  de
advogar perante o tribunal em que estivesse aberta a vaga (§ 3º do art. 7º). Com efeito, diversamente do
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que previa o art. 144, IV, da CF/69, o precitado art. 94 não exige que os advogados estejam, no momento
da elaboração da lista, em efetivo exercício. O Ministro Néri da Silveira, no MS 20.327-7 (DJ 7-3-84) já
sinalava, face alteração do art. 144 em 1977, que "não se impõe tal requisito de contemporaneidade à
inscrição do interessado como pretendente à lista sêxtupla".
A respeito dos períodos de impedimentos para o exercício da advocacia, ventilados na peça vestibular,
asseverou o Ministro Carlos Velloso, relator da ADINC 759-9/DF:
"advogado impedido, seja qual for a extensão do impedimento, que é sempre proibição apenas parcial do
exercício da advocacia (EOAB, art. 82) é advogado, o que basta, se preenche os demais requisitos do
art. 94 CF, para habilitá-lo a concorrer às vagas destinadas à categoria na composição dos Tribunais".
O E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região já enfrentou situação similar à dos autos, adotando o mesmo
entendimento:
EMENTA:  REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  POPULAR.  ANULAÇÃO  DO  PROCEDIMENTO  DE
ESCOLHA  DO  OCUPANTE  DA  VAGA  DE  DESEMBARGADOR  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO
ESTADO  DE  SANTA  CATARINA  PELO  QUINTO  CONSTITUCIONAL.  REQUISITO  TEMPORAL.
EFETIVA ATIVIDADE PROFISSIONAL. A Constituição Federal estabelece, no art. 94, três requisitos para
viabilizar a indicação em lista sêxtupla: a) notório saber jurídico; b) reputação ilibada; e c) mais de dez
anos de efetiva atividade profissional.  E,  quanto ao requisito temporal,  não há expressa previsão de
critérios  restritivos  para  avaliá-lo.  Segundo  entendimento  do  Supremo Tribunal  Federal  expresso  no
julgamento da ADI nº 759-9/DF,  não se impõe que os anos de efetiva atividade profissional sejam os
imediatamente  anteriores  à  investidura,  nem  que  sejam  desconsiderados  os  anos  de  atividade
profissional  em  que  esteve  impedido  . Inexistência  de  ilegalidade,  abusividade,  imoralidade  dos  atos
praticados  pelas  autoridades  para  escolha  do  advogado  para  preenchimento  da  vaga  do  quinto
constitucional  junto ao Tribunal  de Justiça do Estado de Santa Catarina.  Aplicação da teoria do fato
consumado tendo em vista o decurso de quase sete anos de atuação perante aquele Tribunal,  sem
qualquer  indício  de  que  não  tenha  sido  apropriada  a  indicação  para  o  cargo.  (TRF4  5004262-
96.2014.404.7200, QUARTA TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos
autos em 21/07/2014)Grifei.
Logo,  o  Colendo  Conselho  Federal  da  OAB,  destituído  de  poder  legislativo,  ao  editar  o  Provimento
102/2004, agiu em descompasso com a Constituição Federal, quando criou restrições não previstas na
Carta Política (10 anos imediatamente anteriores à data de entrada do requerimento e 5 atos privativos
de advogado em cada um dos 10 anos referidos).
Ademais, precedente do E. TRF4 suso transcrito, assevera que não deva ser desconsiderados anos de
atividade profissional em que o candidato esteve impedido do exercício de advocacia para o cômputo do
decênio constitucional.
No que atina ao requisito constitucional de conduta ilibada, que teria sido, segundo a prefacial, maculado
por  fraudes  perpetradas  pelo  Dr.  Santoro  para  comprovação  do  exercício  de  atividade,  é  matéria
controversa - tanto que ensejou não unanimidade na escolha do candidato - para cujo deslinde se faz
necessária produção probatória insuscetível nesta quadra de cognição sumária. Entretanto, a prudência
recomenda não avançar  para eventualmente alijar, nesta fase, o candidato porquanto se, ao final  da
instrução, vier a ser comprovada a conduta ilibada do pretendente, ter-se-á cometido injustiça porquanto
impossível refazer o iter processual-administrativo. Nesse passo, a dúvida favorece o Dr. Santoro.
Com essas razões, suso aduzidas, entendo implausível o pedido de suspensão do processo de indicação
de membro da advocacia para a vaga destinada a desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina (TJSC).

Documento  eletrônico  assinado  digitalmente  por  Waldir  Alves  Procurador
Regional da República – Processo nº 50108796720174047200
Procuradoria Regional da República - 4ª Região - www.prr4.mpf.gov.br
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800 - CEP 90010-395 - Porto Alegre - RS 8

http://www.prr4.mpf.gov.br/


                   
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA NA 4ª REGIÃO

Em relação ao pedido  sucessivo  -  devolução  pelo  Presidente   do  E.  TJSC -  da  lista  à  Ordem dos
Advogados (OAB) local, também não vislumbro plausibilidade. A uma, porque o ato de escolha da OAB
tem presunção de legitimidade  e legalidade tanto  que,  dos seus  escolhidos,  apenas um está  sendo
contestado.  A duas,  porque o Presidente  daquele  Egrégio  Sodalício  ao  haver  recebido  a  lista e ser
forçado por decisão deste juízo a simplesmente devolvê-la à OAB estaria sendo usurpado de exercer sua
função  constitucional  de  submeter  a  lista  ao  crivo  de  seu  Plenário  cuja  sabedoria  centenária  tem
ordinariamente tomado decisões justas e sensatas. A três, porque tal medida estaria em prejuízo dos
demais  indicados sobre  os  quais  a  inicial  nada refere  contra.  E,  por  fim,  a jurisdição  estadual,  que
necessita  de  mais  um  desembargador,  não  pode  ficar  prejudicada  por  atos  de  autoridade  federal
suspensiva  do  processo,  pelo  motivos  alegados  na  inicial  uma  vez  que,  apurado  mais  adiante,  se
comprovada plausibilidade das razões elencadas na exordial, nada impede seja afastado o candidato do
certame.
Ante o exposto: 01. Indefiro, nos termos dos fundamentos, o pedido de tutela de urgência. 02. Citem-se
os réus para, querendo, apresentar contestação no prazo comum de 20 dias, (art.7º, IV, da Lei 4.717/65).
Deixo de designar audiência  ante a ausência de sua previsão no rito próprio da ação popular (art.7º, I, da
Lei  4.717/65),  bem como em razão da evidente impossibilidade pública e notória de autocomposição
acerca da matéria em causa. 03. Transcorridos os prazos para contestação, intime-se o douto Ministério
Público (art.7, I, "a", da Lei 4.717/65).  04. Abra-se vista à parte autora para a réplica, no prazo de 15
(quinze)  dias  (art.  7º  da  Lei  4.717/65).  05. Após,  intimem-se  as  partes  para,  em  15  (quinze)  dias,
manifestarem-se  acerca  das  provas  que  pretendem  produzir,  justificando-as.  Havendo  pedido  de
produção de provas, venham conclusos para saneador; caso contrário, abra-se vistas às partes por 10
dias para alegações, após concluam-se os autos para sentença.06. P.I.
Em 30-5-2017, manifestando-se no autos da ação popular acerca da tutela de urgência denegada, no
parágrafo anterior transcrita, o Ministério Público Federal pediu "reconsideração quanto ao indeferimento
da tutela, em virtude dos fundamentos não apreciados e da gravidade dos novos fatos trazidos, segundo
os quais resta evidenciado o direito do autor popular diante das numerosas irregularidades no processo
de inscrição do advogado Alex Heleno Santore ao certame e do seu não preenchimento em relação ao
requisito constitucional dos 10 anos de exercício da advocacia, por qualquer viés pelos quais seja esse
período observado. Por fim, requerer o Ministério Público Federal a reunião de referidas ações populares
para instrução e julgamento conjunto e, após apresentada a contestação, nova vista do processo para
manifestação  a respeito  da ação".  O pedido  encontra-se pendente  de decisão.  Vale  ressaltar  que o
mesmo autor popular reeditou uma segunda ação popular à qual,  por prevenção,  foi distribuído este
mandamus, e, nela (ação popular),  a OAB/SC se alia ao autor popular para rechaçar a pretensão do réu
ora impetrante neste writ. 
Como se vê, com o ajuizamento da primeira ação popular e com o teor da decisão indeferitória da tutela
de urgência nela proferida, e suso transcrita, o direito subjetivo individual do impetrante estava - e está,
sub judice - não havendo se falar em direito absoluto à manutenção da nomeação, tampouco do direito à
posse, muito menos falar-se em ato jurídico perfeito. Ao contrário, os atos praticados pelo Plenário do E.
Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Santa Catarina foram
praticados sob pálio de uma ação popular já em trâmite. Logo, são atos legítimos  mas precários que
cedem/cederão às decisões emanadas da ação popular eventualmente contrárias a eles.
Nessa linha de raciocínio, a decisão ora atacada , do Pleno da OAB/SC, de declarar "nulo de pleno direito
o ato administrativo datado de 12.04.2017 que deferiu a inscrição requerida pelo Advogado Alex Heleno
Santore (OAB/SC 18.265) para concorrer à lista sêxtupla pelo quinto constitucional para preenchimento
de  uma  vaga  de  Desembargador  do  Tribunal  de  Justiça  de  Santa  Catarina,  em  razão  de  ofensa
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constitucional (artigo 94 da CRFB), infraconstitucional (artigos 27 e 28 do Estatuto da OAB) e regimental
(Provimento 102/2004), tudo com fulcro nos precedentes sumulados (Súmulas 346 e 473 do STF), sendo
matéria de máximo interesse público, cuja nulidade não se convalida pelo simples transcurso do tempo,
ou qualquer ato de quaisquer outros Entes envolvidos neste ato complexo, pois o vício é de origem de
competência  (poder-dever)  exclusiva interna corporis",  em tese, encontra respaldo legal,  pois  pode a
Administração, em princípio, rever a situação quando restar configurada ilicitude. Essa possibilidade há
muito é reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, e restou consagrada nas Súmulas 346 e 473 do
Supremo  Tribunal  Federal,  passando  posteriormente  a  contar  com previsão  legal  expressa  em leis
ordinárias como é o caso da Lei 9.784, de 29-1-99, cujos artigos 53 e 54 soam:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis
para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada
má-fé.'
E  nesse  particular  o  Supremo Tribunal  Federal  já  assentou  a  existência  de  limites  para  a  ação  da
Administração no sentido de desfazer atos administrativos, independentemente de previsão legal, como
se depreende do seguinte precedente:
1.  Mandado de Segurança.  2.  Cancelamento de pensão especial  pelo Tribunal de Contas da União.
Ausência de comprovação da adoção por instrumento jurídico adequado.  Pensão concedida há vinte
anos. 3. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla
todos os processos, judiciais ou administrativos, e não se resume a um simples direito de manifestação,
no processo. 4. Direito constitucional comparado. Pretensão à tutela jurídica que envolve não só o direito
de manifestação e de informação, mas também o direito de ver seus argumentos contemplados pelo
órgão julgador.  5.  Os princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  assegurados  pela  Constituição,
aplicam-se a todos os procedimentos administrativos. 6. O exercício pleno do contraditório não se limita à
garantia de alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de ser ouvido
também em matéria jurídica.  7. Aplicação do princípio da segurança jurídica, enquanto subprincípio do
Estado  de  Direito.  Possibilidade  de  revogação  de  atos  administrativos  que  não  se  pode  estender
indefinidamente. Poder anulatório sujeito a prazo razoável. Necessidade de estabilidade das situações
criadas administrativamente. 8.  Distinção entre atuação administrativa que independe da audiência do
interessado,  e  decisão  que,  unilateralmente,  cancela  decisão  anterior.  Incidência  da  garantia  do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao processos administrativo. 9. Princípio da
confiança  como elemento  do  princípio  da segurança  jurídica.  Presença  de um componente  de ética
jurídica. Aplicação nas relações jurídicas de direito público. 10. Mandado de Segurança deferido para
determinar observância do princípio do contraditório e da ampla defesa (CF art. 5º LV). (MS 24.268-0,
Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes, DOU 17-9-2004)
Nessa perspectiva, merece reparo imediato a decisão, do Conselho Pleno da OAB/SC, na parte em que
decidiu:
"c)  (...)  convocar  nova  Assembleia  Extraordinária,  com o  fim  de  preenchimento  da  vaga  aberta  em
decorrência  da  declaração  de  nulidade  do  ato  administrativo  que  deferiu  a  inscrição  requerida  pelo
candidato Sr. Alex Heleno Santore, com a consequente declaração de nulidade dos votos recebidos pelo
mesmo, convocando-se os candidatos remanescentes da sessão realizada no dia 28.04.2017 para a
sessão respectiva (conforme art. 8° e 11 do Provimento 102/2004 – aqui aplicado analogamente), para
possibilitar a composição completa da lista sêxtupla conforme o artigo 94 da Constituição da República
Federativa  do  Brasil,  em  data  a  ser  designada  pela  Diretoria  da  OAB/SC,  por  ato  formal  do  seu

Documento  eletrônico  assinado  digitalmente  por  Waldir  Alves  Procurador
Regional da República – Processo nº 50108796720174047200
Procuradoria Regional da República - 4ª Região - www.prr4.mpf.gov.br
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 800 - CEP 90010-395 - Porto Alegre - RS 10

http://www.prr4.mpf.gov.br/


                   
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA NA 4ª REGIÃO

Presidente, resguardando o ato jurídico perfeito do certame e da eleição dos 5 (cinco) outros candidatos
que atingiram todos os requisitos para estarem e permanecerem (direito adquirido) na lista sêxtupla, para
cujo prejuízo não participaram ou contribuíram, não podendo ser prejudicados em razão da nulidade
provocada por apenas um candidato inscrito;" 
E merece reparo porque não só maltrata os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
como também ignora a existência de uma ação popular em andamento como também deslembra que
essa decisão pode vir a ser questionada judicialmente, não sendo, por todas essas razões, momento a se
vivificar escrutínio para escolha do nome substitutivo ao do impetrante, pena de se disseminar descrédito
às instituições públicas com decisões contraditórias sucessivas. Não se está a dizer que o impetrante
preenche todas as condições - tanto que deixei isso claro na decisão que denegou a tutela de urgência
quando  entendi  que  havia  questões  a  demandar  produção  probatória  mas  que  a  dúvida  naquele
momento favorecia o réu ora impetrante -.  A produção probatória era - e é necessária - porquanto a
OAB/SC acaba de entranhar documentos com demonstrativos de que o impetrante sequer completa dez
anos  ainda  que  computados  períodos  em que  foi  impedido  e  que  considerei  válidos;  a  prova  será
produzida na ação popular primeira. O perigo da demora emerge do fato de a decisão de convocar novo
certame já haver sido tomada.
Ante o exposto, presentes requisitos legais, concedo, em parte, a liminar tão-só para que a autoridade
coatora  se  abstenha  de  praticar  quaisquer  atos  tendentes  a  "c)  (...)  convocar  nova  Assembleia
Extraordinária, com o fim de preenchimento da vaga aberta em decorrência da declaração de nulidade do
ato  administrativo  que  deferiu  a  inscrição  requerida  pelo  candidato  Sr.  Alex  Heleno  Santore"  até  o
deslinde da primeira ação popular. A Secretaria notifique a autoridade impetrada a prestar informações no
decêndio legal. Após abra-se vista ao douto MPF e, por fim, venham conclusos para sentença. P.I.
Consoante relatado, a tramitação do processo n° 7523/2017 encontra-se, por ora, suspensa em face de
liminar deferida no AI 5031282-26.2017.404.0000 e, fato superveniente ao decisum do E. TRF4 merece
ser trazido à colação, a ser sopesado para deslinde definitivo deste mandamus: o Plenário do E. Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina, em sessão extraordinária realizada em 11 de agosto de 2017,
decidiu, nos autos do Pedido de Providências n. 0000676-12.2017.8.24.0000, (a) por maioria, "afastar a
preliminar  de  suspensão  do  processo  em  razão  da  judicialização  da  matéria"  e,  por  unanimidade,
"declarar que o Advogado Alex Heleno Santore não preenchia os requisitos legais para compor a lista do
quinto constitucional,  a qual foi desconstituída  para oportuna devolução à Ordem dos Advogados do
Brasil  -  Seccional  de  Santa  Catarina,  cientificando-se,  por  meio  de  ofício,  o  Excelentíssimo  Senhor
Governador do Estado de Santa Catarina", conforme se colhe em "Certidão de Julgamento" emanada
daquela E. Corte Estadual e da ampla repercussão midiática do caso do que é exemplo a edição do
Diário  Catarinense  de  12  e  13  de  agosto  de  2017.  Sendo  notório  o  fato,  despicienda  juntada  de
documento comprobatório.
No  contexto  de  hoje,  e  por  tratar-se  de  impugnação  (plenamente  admissível)  a  uma  das  vontades
integrantes  do processo de formação do ato subjetivamente  complexo,  impunha-se  fosse deduzida  -
como foi - a impetração mandamental perante a Justiça Federal de Florianópolis irrelevante que o ciclo de
formação do ato subjetivamente complexo tenha avançado às autoridades com prerrogativa de foro junto
ao Superior Tribunal de Justiça.
Como reconhece o magistério de CAIO TÁCITO (RDA 53/222), que tem, no ponto, valioso beneplácito de
MIGUEL REALE ("Revogação e Anulamento do Ato Administrativo", p. 43/44, 2ª ed., 1980, Forense):
"Os atos complexos se formam pela sucessão de manifestações de vontades válidas e legítimas.  Se
qualquer delas vem a ser inquinada de ilegal, por vícios intrínsecos ou extrínsecos, deve se refazer a
ação sucessiva e conjugada dos vários órgãos, para reexame total, do ato duvidoso ou manifestamente
ilícito". Negrito não original.
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A propósito,  precedente  do  Supremo  Tribunal  Federal  já  deixou  assentada  possibilidade  jurídica  de
impugnação isolada, em sede mandamental, de qualquer deliberação tomada, ao longo do iter formativo
do ato complexo, por autoridade legitimada a intervir no processo de elaboração. Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NOMEAÇÃO PARA VAGA EM TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. LISTA
SÊXTUPLA DA SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.I. Precedente do STF em que
se constata a existência de conflito federativo resultante de controvérsia entre tribunal de justiça estadual
e a Ordem dos Advogados do Brasil sobre formação de lista para nomeação de magistrado pelo quinto
constitucional.  Inaplicabilidade do precedente ao caso: controvérsia entre órgão e entidade federaI.  I.
Ainda que a nomeação de magistrados pelo quinto constitucional  seja ato complexo,  a impetração é
dirigida contra ato do Tribunal Regional  do Trabalho. Ilegitimidade passiva do Presidente da República.
Circunstância especial do caso, configurada pela retirada, pela própria Ordem dos Advogados do Brasil,
da lista rejeitada pelo Tribunal Regional do Trabalho.  Questão de ordem resolvida determinando-se a
remessa da impetração ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, para que decida como entender
de direito. Questão de ordem resolvida determinando-se a remessa da impetração ao Tribunal Regional
do  Trabalho  da  1ª  Região  para  que  decida  como entender  de  direito.(MS 26.787-QO/DF,  Rel.  Min.
Joaquim Barbosa (Grifei). 
Mutatis mutandis, a competência é do E. Tribunal Regional Federal da Quarta Região, competente para o
reexame  necessário,  de  decisão  prolatada  por  este  juízo  singular,  ainda  que  o  iter envolva
Desembargador Estadual e Governador de Estado, porquanto uma das vontades integrantes do ciclo é a
Ordem dos Advogados - OAB/SC entidade de cunho federal. No RE nº 595.332/PR, no voto do Relator,
Min. Marco Aurélio, restou expressamente consignado que a presença da OAB na causa, seja qual for a
natureza da ação, importa competência da Justiça Federal: “É, por isso mesmo, autarquia corporativista, o
que atrai, a teor do artigo 109, inciso I, do Diploma Maior, a competência da Justiça Federal para exame
de ações – seja qual for a natureza – nas quais integre a relação processual”; o mesmo entendimento foi
explicitado pelo Min. Luís Roberto Barroso: “não tenho nenhuma dúvida de que é pacífico o entendimento
de que a competência é da Justiça Federal”.
De  outro  giro  sinalou  o  Procurador  Regional  da  República  Waldir  Alves,  nos  autos  do  agravo  suso
algarismado: "havendo a própria OAB, em reunião extraordinária de seu Conselho Pleno, decidido por
unanimidade,  em  sede  de  antecipação  de  tutela,  suspender  os  efeitos  da  sua  própria  decisão  de
12.4.2017, declarando a ineficácia do próprio ato administrativo que deferira a inscrição do agravante ao
processo de escolha de representante da OAB no quinto constitucional, eventual concessão de tutela de
urgência que suspenda a tramitação do Processo Administrativo nº 7.523/2017, encontra óbice no § 3º do
art. 300 do CPC, em razão do evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois impede que
a OAB/SC possa efetuar a revisão de ato administrativo por ela praticado, o que é de todo questionável,
ao  menos por  ora,  em sede de cognição sumária".  É  o  que acontecerá  em caso de  concessão da
segurança para obstar em definitivo o trâmite do processo 7523/2017.
Por derradeiro, não se alegue que, por ter havido manifestação de vontade do Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Santa Catarina ter-se-ía por exaurido e aperfeiçoado o ciclo de formação do ato
subjetivamente  complexo  a  inquinar,  por  isso  mesmo,  consoante  precedente  do  Alto  Pretório  (MS
24.872/DF - Ministro Marco  Aurélio), como autoridade coatora aquela que atuou na última etapa. Na
espécie, a última vontade foi manifestada de forma precária e sem caráter de ato jurídico perfeito ante a
existência  de ações populares em andamento  e com liminares  contrárias  ao impetrante -  mesmo na
esfera estadual para onde foram remetidas as ações populares anteriormente ingressadas neste juízo
federal.
III - DISPOSITIVO.
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Ante o exposto: 01. Ausentes requisitos legais, denego a segurança e extingo o feito forte no art. 487, I,
do CPC/2015.  02. Sem reexame. Interposta apelação, a Secretaria receba-a, colha contrarrazões e a
remeta ao E. TRF4.  03. Sem honorários e custas ex lege. 04. A Secretaria oportunamente arquive. 05.
P.R.I” (grifos no original)

O impetrante apelou apontando a necessidade de reforma da sentença, argumentando,
em  síntese,  que  há  “ilegalidade  flagrante”  na  retomada  das  “deliberações  sobre  uma  lista
sêxtupla consumada, mormente após a nomeação do peticionário, pois já havia 'decisão válida
de mérito administrativo com efeito preclusivo insuscetível  de revisão'”,  bem assim apontou o
exaurimento do ato complexo de nomeação, motivo pelo qual sustenta deveria ser reconhecida
“a  impertinência  de  um  aventado  'exercício  de  autotutela  administrativa',  e  consequente
possibilidade de a OAB/SC deliberar sobre ou retomar competência sobre um segmento do ato
complexo  já  exaurido,  para  fins  de  “anular  seus  próprios  atos”,  afrontando  o  princípio  da
separação dos poderes, bem assim o preenchimento do “requisito decenal”. Aponta que “quem
não entrou em exercício  de uma função evidentemente não pode dela afastar-se,  ainda que
temporariamente, pois só se afasta quem chegou a entrar em exercício. O apelante, na visão
subjacente ao procedimento revisório, deveria, ao fim e ao cabo, ter omitido o cargo que exerceu
e  declarado  o  cargo  não  exercido.  É  uma  proposição,  para  além  de  cerebrina,  ofensiva  à
sensibilidade jurídica” (Evento 36).

O impetrante também requereu a atribuição de efeito suspensivo ao apelo (autuada sob o
nº  5052811-04.2017.4.04.0000/TRF),  que  foi  deferido  em  22.9.2017  (Evento  3  –  Processo
5052811-04.2017.4.04.0000/TRF):

“Estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação
proposto em face da sentença denegatória proferida na ação mandamental.

Não cabe, ao meu juízo, prosseguir com procedimentos administrativos se a matéria já está judicializada
e, no caso, pelo ajuizamento de duas ações populares (Processos nºs  5008766-43.4.04.7200 e 5010455-
25.2017.4.04.7200),  na  exata  medida  em  que  me  manifestei  por  ocasião  em  que  deferi  o  efeito
suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 5031282-26.2017.4.04.0000:

A questão  já  estava,  além de  resolvida  administrativamente,  judicializada,  com liminar  indeferida  na
primeira das ações populares referidas no relatório acima e, neste contexto, em virtude da primazia da
jurisdição,  não  poderia  naquela  seara  ser  reanalisada.  A  própria  Súmula  473  do  Supremo  Tribunal
Federal, que possibilita à Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vícios ou ilegais,
ressalva, expressamente, em todos os casos, a apreciação judicial.

Como afirmado pelo requerente, o ato complexo na esfera administrativa já se exauriu, ultrapassando
todas as suas fases, desde a elaboração da lista sêxtupla até a designação pelo Governador do Estado,
sendo, a esta altura, impertinente o 'exercício de autotutela administrativa'. O quadro fático posto somente
poderá ser alterado na seara do Judiciário, com a resolução da matéria nas ações populares referidas, as
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quais deverão retornar para a Justiça Federal, pois esta Relatora restou vencida na Turma, sessão de 29
de agosto passado, que alterou decisão que dava pela incompetência absoluta da Justiça Federal para
processar e julgar respectivas ações.

Posta  a  questão  nestes  termos,  é  completamente  inócua a  realização  da sessão  de julgamento  do
processo nº 7523/2017, designado para amanhã, 23 de setembro do corrente ano, na Sede da OAB em
Florianópolis/SC,  a  fim  de  decidir  sobre  a  exclusão  do  candidato  Alex  Santore  da  lista  sêxtupla
anteriormente formulada. A matéria, frise-se, está judicializada e pelo Judiciário é que deve ser resolvida
e somente após é que os atos administrativos podem ser retomados, se o caso.

Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos da
fundamentação.”

A OAB/SC ao  apresentar  as  contrarrazões  ao  apelo  do  impetrante,  referiu  que  “ao
instaurar  procedimento  de  autotutela  administrativa,  em conjunto  com  os  demais  entes  que
participaram do ato complexo, está no exercício de poder-dever de anular ato administrativo”,
requerendo, portanto: “a) preliminarmente, seja reconhecido o litisconsórcio passivo necessário
entre  o  Presidente  da  OAB/SC,  Presidente  do  TJSC  e  o  Governador  do  Estado  de  Santa
Catarina e, por consequência, diante da manifesta incompetência da 3ª Turma desse C. TRF4,
seja determinada a remessa do presente MS ao Órgão Especial do TJSC; b) no mérito, seja
mantida a sentença denegatória do Mandado de Segurança” (Evento 47).

O TRF/4ª Região julgou prejudicada a ação mandamental originária, não conhecendo o
apelo (Evento 24 – ACOR1):

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PROCEDIMENTO  DE
ESCOLHA  DO  OCUPANTE  DA  VAGA  DE  DESEMBARGADOR  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO
ESTADO DE SANTA CATARINA REVOGAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO. PERDA DE OBJETO.
1. Em 22 de fevereiro passado, o Exmo. Governador do Estado de Santa Catarina, através do Processo
Administrativo nº SCC 4981/2017, tornou sem efeito o Ato nº 1.082, de 15 de maio de 2017, publicado no
Diário Oficial de SC, nº 20.716, do dia 23/02/2018, com o que não mais subsiste o ato administrativo
que deu origem a presente demanda judicial, havendo sua manifesta perda de objeto do objeto e,
por  consequência,  restando  prejudicado  o  recurso  de  apelação  protocolado  por  Alex  Heleno
Santore.
2.  Julgada prejudicada a ação mandamental originária e não-conhecido o recurso de apelação proposto
por Alex Heleno Santore.”

O  impetrante  interpôs  Embargos  de  Declaração  (Evento  31  –  EMBDECL1)  e,
posteriormente, apresentou Questão de Ordem “para o efeito de declarar a insubsistência do
julgamento da 3ª Turma formalizado em 23/04/2019 (Eventos 21-24), prosseguindo-se no feito,
após,  como de direito”,  ao  argumento  de que em razão de o STF haver  provido  o ARE nº
1.244.246, para “assentar a competência da Justiça Federal”, estaria prejudicado “o acórdão da
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3ª Turma que cumpriu o seu comando, assentando que ‘nada mais há a fazer nestes autos’, que
‘houvesse  ainda  alguma pendenga  a  ser  decidida,  ditos  litígios  deveriam ser  dirimidos  pela
Justiça do Estado de Santa Catarina’ e que ‘eventual direito que a parte impetrante entenda lhe
competir, deve ser perseguido com o ajuizamento de nova ação perante a Justiça do Estado de
SC’.  Assim não sendo,  converter-se-á declaração de competência  desta  Justiça Federal  em
ausência de competência, para além de prosseguir-se na aplicação da decisão reformada do
STJ” (Evento 44 – QUESTORDEM1).

Dos fundamentos

O impetrante pretende desconstituir acórdão proferido pela 3ª Turma do TRF/4ª Região,
para ver analisado o mérito de seu apelo, ao argumento de que tendo o STF reconhecido a
competência da Justiça Federal,  não mais subsistiria o acórdão recorrido,  que reconheceu a
perda de objeto da presente ação mandamental.

No caso concreto, o presente feito perdeu o seu objeto, posto que o ato que impediu a
posse do impetrante foi a desconstituição da lista tríplice formulada pelo TJSC que reconheceu a
impossibilidade da participação do apelante no certame (Evento 2 – OUT 5):

“O Tribunal  Pleno decidiu,  por  maioria,  afastar  a preliminar  de  suspensão do processo em razão da
judicialização da matéria, vencidos os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Pedro Manoel Abreu,
João Henrique Blasi, Ricardo Roesler, Getúlio Corrêa, Sebastião César Evangelista, Ernani Guetten de
Almeida, Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto e Luiz Zanelato, que votaram no sentido de acolher a
prefacial;  e,  no  mérito,  por  unanimidade,  declarar  que  o  Advogado  Alex  Heleno  Santore  não
preenchia  os  requisitos  legais  para  compor  a  lista  do  quinto  constitucional,  a  qual  foi
desconstituída para oportuna devolução à Ordem dos Advogados do Brasil  – Seccional de Santa
Catarina, cientificando-se, por meio de ofício, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Santa
Catarina.”

O óbice à posse do requerente não é somente a decisão judicial de 1ª Instância (liminar
concedida  na Ação Popular  nº  5010455-25.2017.4.04.7200),  nem apenas  o  posterior  ato da
OAB/SC que desconstituiu a lista sêxtupla enviada ao TJSC, mas outro obstáculo posterior à
estabilização  dos  feitos,  consistente  na  decisão  “interna  corporis”  do  TJSC,  que  decidiu,  à
unanimidade, desconstituir a lista tríplice anteriormente enviada ao Governador do Estado, de
modo que o pedido de nomeação do requerente está impossibilitado, salvo se a decisão do TJSC
também pudesse ser submetida à desconstituição judicial.

Após decidir pelo desfazimento da lista tríplice, o TJSC noticiou a decisão ao Governador
do Estado de Santa Catarina, o qual, por sua vez, determinou a instauração de procedimento
administrativo para analisar a nomeação do requerente, oportunizando a apresentação de defesa
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por  parte  do  impetrante,  conforme  noticiado  nos  autos  pela  OAB/SC  (Evento  47  –
CONTRARRAZÕES - Processo nº 50108796720174047200):

“ O Presidente do TJSC, em 23/05/2017, instaurou procedimento administrativo idêntico (Pedido
de Providências n. 0000676-12.2017.8.24.0000 – doc.1 – PROCADM2 a PROCADM5), no sentido de
anular as listas sêxtupla e tríplice, de modo a também ameaçar o ato de nomeação do Impetrante para o
'cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, consubstanciado no Ato no 1.082, de
15/05/2017, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Santa Catarina, publicado no Diário Oficial do Estado
n. 20.534, de17/05/2017, pág, 6”. Da referida instauração o Impetrante foi cientificado em 02/06/2017.

E o Tribunal de Justiça, ao julgar o Pedido de Providências n. 0000676- 12.2017.8.24.0000, em
11/08/2017,  decidiu,  pelo  seu  Pleno,  pelo  desfazimento  das  listas  sêxtupla  e  tríplice,  ameaçando
concretamente o ato de nomeação do Impetrante para o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, consubstanciado no Ato no 1.082, de 15/05/2017, do Exmo. Sr. Governador do Estado
de Santa Catarina, publicado no Diário Oficial do Estado n. 20.534, de17/05/2017, pág, 6” (doc.2 – OUT6
e doc.3 – OUT7).

O  ofício  n.  1866/2017-GP  do  Presidente  do  TJSC  ao  Governador  do  Estado  de  SC,  de
21/8/2017, é inequívoco:

(...)'comunico  a Vossa Excelência  que o Tribunal  Pleno,  de  forma unânime,  declarou  que o
advogado Alex Heleno Santore não preenche os requisitos constitucionais para ser nomeado ao
cargo de desembargador e, por conseguinte, desconstituiu a lista sêxtupla para o preenchimento
da vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil pelo critério do quinto constitucional'
Por outro lado, após o Governador de SC receber o ofício acima, foi instaurado o Processo n.

SCC 00004981/2017 no âmbito da Secretaria da Casa Civil e, no dia 6/9/2017, foi expedida determinação
para o Impetrante apresentar defesa administrativa, de modo a também ameaçar o ato de nomeação do
Recorrente para o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, consubstanciado
no Ato no 1.082, de 15/05/2017, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Santa Catarina, publicado no
Diário Oficial do Estado n. 20.534, de17/05/2017, pág, 6” (doc.4 – PROCADM8)”(Evento 47)

Ato contínuo, todos os novos procedimentos constitucionais foram refeitos, sendo dada
posse ao novo Desembargador em 10.6.2019 (Evento 144 – ANEXO4 e ANEXO5 – Processo
50309401520174040000),  cuja  vaga  pretendida  pelo  requerente  já  foi  devidamente
preenchida.

Diante do quadro fático dos autos, a análise da competência  é inócua,  pois o objeto
jurídico pretendido pelo impetrante não mais existe, pois: (i) sendo excluído da lista sêxtupla da
OAB que o indicara; também (ii) foi desconstituída a lista tríplice do Tribunal de Justiça que
o contemplara; além de  (iii) haver sido  tonado sem efeito pelo Governador do Estado sua
nomeação para ocupar vaga de Desembargador Estadual; de modo que  (iv)  havendo sido
finalizado novo procedimento para a ocupação da vaga de Desembargador Estadual para
o qual fora indicado anteriormente no âmbito do Tribunal  de Justiça,  está caracterizada a
impossibilidade  jurídica  da  pretensão,  o  que  indica  que  o  impetrante  parte  de  premissa
equivocada, pois se não mais persiste a condição fática do momento do ajuizamento da ação,
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estando a vaga pretendida pelo requerente devidamente preenchida, não mais existe razão para
discutir o prosseguimento da ação.

Desse modo, não há suporte fático que ampare a pretensão do agravante, a menos
seja sua pretensão que o TRF/4ª Região substitua a OAB/SC, o TJSC e também o Governador
do Estado de Santa Catarina, o que não teria base jurídica, mas que precisaria buscar em outra
demanda judicial.

Da conclusão

Diante do exposto, o Ministério Público Federal opina seja negado o pedido formulado na
questão  de ordem, mantendo-se  o  acórdão que  reconheceu  a  perda  do objeto  do  presente
mandado de segurança.

Porto Alegre/RS, 31 de agosto de 2020.
Procurador Regional da República WALDIR ALVES.
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