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Processos relacionados: 

Capa do Processo

          Nº do Processo: 5010879-67.2017.4.04.7200           Data de autuação: 30/10/2017 16:04:29          Situação: MOVIMENTO 

          Órgão Julgador:  GAB. 32 (Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER)                    Colegiado: 3ª Turma                    Relator(a):  MARGA INGE BARTH TESSLER 

          Competência:  Administrativo (Turma)          Classe da ação:  Apelação Cível 

          

Lembretes    Novo  

 Assuntos

Partes e Representantes 

APELANTE APELADO

ALEX HELENO SANTORE (IMPETRANTE)   (022.905.339-47)  - Pessoa Física 
 
          STEFAN SANDRO PUPIOSKI   SC016485     
          DANILO KNIJNIK   RS034445     

 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SANTA
CATARINA (INTERESSADO)   (82.519.190/0001-12)  - Entidade 
 
          CYNTHIA DA ROSA MELIM   SC013056     

MPF
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)   (03.636.198/0001-92)  -  Entidade

 Informações Adicionais

Ações
Árvore | Audiência | Custas | Depósitos Judiciais | Fórum Conciliação | Gerenciar Processo | Movimentar/Peticionar |

Filtrar Eventos 

Com documentos De decisão De outro Grau Externos

Evento Data/Hora Descrição Usuário Documentos

75 14/10/2020 21:51:57 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Refer. ao Evento: 68 SC013056 EMBDECL1  OUT2  
74 14/10/2020 21:51:57 Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 68 SC013056 Evento não gerou documento
73 14/10/2020 13:16:19 Remetidos os Autos com ofício - GAB32 -> ST3 OLI Evento não gerou documento

72 14/10/2020 13:12:34 Juntado(a) MBT OFIC1  

71 14/10/2020 13:12:34 Juntado(a) MBT OFIC1  

70 13/10/2020 21:24:47 PETIÇÃO RS034445 PET1  

69 07/10/2020 16:11:34 Juntada de Vídeo da Sessão de Julgamento SIM VIDEO1  

68 06/10/2020 12:51:32

Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento - Refer. ao Evento: 65 
(APELADO - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SANTA CATARINA) 
Prazo: 30 dias Status:FECHADO (75 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) 
Data inicial da contagem do prazo: 15/10/2020 00:00:00 
Data final: 27/11/2020 23:59:59

MBT Evento não gerou documento

67 06/10/2020 12:51:32
Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento - Refer. ao Evento: 65 
(MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL) 
Prazo: 30 dias Status:AGUARD. ABERTURA

MBT Evento não gerou documento

66 06/10/2020 12:51:32
Expedida/certificada a intimação eletrônica - Julgamento - Refer. ao Evento: 65 
(APELANTE - ALEX HELENO SANTORE) 
Prazo: 15 dias Status:AGUARD. ABERTURA

MBT Evento não gerou documento

65 06/10/2020 12:51:31 Juntada de Relatório/Voto/Acórdão MBT ACOR1  RELVOTO2  

64 06/10/2020 09:51:30 Julgado procedente o pedido - por unanimidade mcr EXTRATOATA1  

63 02/10/2020 13:54:50 MEMORIAIS RS034445 MEMORIAIS1  

62 24/09/2020 00:30:16 Disponibilizado no Diário Eletrônico - Pauta - no dia 24/09/2020 
Data da sessão: 06/10/2020 09:00:00 SECDE Evento não gerou documento

61 23/09/2020 09:32:23
Expedida/certificada a comunicação eletrônica - Pauta - Sessão Telepresencial 
Data da sessão: 06/10/2020 09:00 
Sequencial: 1

MFE Evento não gerou documento

60  23/09/2020 09:32:23
Inclusão em pauta de julgamento pelo relator - Sessão Telepresencial 
Data da sessão: 06/10/2020 09:00 
Sequencial: 1

MFE Evento não gerou documento

59 17/09/2020 14:23:41 PETIÇÃO RS034445
PET_INTERCORRENTE1  DECSTJSTF2   

PARECER_MPF3  OUT4   

OUT5  
58 15/09/2020 19:25:13 CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - Refer. ao Evento: 55 SC013056 Evento não gerou documento

57 31/08/2020 22:39:35 PARECER - Refer. ao Evento: 54 MPF/RS PARECER_MPF1  
56 31/07/2020 23:59:59 Confirmada a intimação eletrônica - Refer. aos Eventos: 54 e 55 SECJF Evento não gerou documento

55 21/07/2020 16:12:15

Expedida/certificada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 44 
(APELADO - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SANTA CATARINA) 
Prazo: 30 dias Status:FECHADO (58 - CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO) 
Data inicial da contagem do prazo: 03/08/2020 00:00:00 
Data final: 15/09/2020 23:59:59

OLI Evento não gerou documento

54 21/07/2020 16:12:15

Expedida/certificada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 44 
(MPF - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL) 
Prazo: 30 dias Status:FECHADO (57 - PARECER) 
Data inicial da contagem do prazo: 03/08/2020 00:00:00 
Data final: 15/09/2020 23:59:59

OLI Evento não gerou documento

53 07/07/2020 14:57:48 Retirado de pauta RWR Evento não gerou documento

52 02/07/2020 19:02:01 Disponibilização no Diário Eletrônico de Pauta - no dia 02/07/2020 
Data da sessão: 14/07/2020 13:30:00 SECJF Evento não gerou documento

51 01/07/2020 11:41:54
Expedida/certificada a comunicação eletrônica - Pauta - Sessão Telepresencial 
Data da sessão: 14/07/2020 13:30 
Sequencial: 20

MFE Evento não gerou documento

50  01/07/2020 11:41:54
Pauta de Julgamentos Inclusão pelo relator - Sessão Telepresencial 
Data da sessão: 14/07/2020 13:30 
Sequencial: 20

MFE Evento não gerou documento

49 10/06/2020 15:14:27 Julgamento do Incidente - Retirado de Pauta OLI Evento não gerou documento

48 10/06/2020 00:30:15 Disponibilização no Diário Eletrônico de Pauta - no dia 10/06/2020 
Período da sessão: 22/06/2020 00:00 a 30/06/2020 14:00 SECDE Evento não gerou documento

47 09/06/2020 18:43:44 PETIÇÃO RS034445 PET1  

46 09/06/2020 11:47:24
Expedida/certificada a comunicação eletrônica - Pauta - Sessão Virtual 
Data de encerramento da sessão: 30/06/2020 14:00 
Sequencial: 96

MFE Evento não gerou documento

45  09/06/2020 11:47:24
Pauta de Julgamentos Inclusão pelo relator - Sessão Virtual 
Data de encerramento da sessão: 30/06/2020 14:00 
Sequencial: 96

MFE Evento não gerou documento

44 11/05/2020 16:10:54 PETIÇÃO RS034445 QUESTORDEM1  

43 23/03/2020 11:07:07
Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Pauta - Sessão Virtual - CANCELADA A SESSÃO 
Data de encerramento da sessão: 07/04/2020 14:00 
Sequencial: 391

MFE Evento não gerou documento

42 19/03/2020 00:30:15 Disponibilização no Diário Eletrônico de Pauta - no dia 19/03/2020 
Período da sessão: 30/03/2020 00:00 a 07/04/2020 14:00 SECDE Evento não gerou documento

41 18/03/2020 15:00:53
Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Pauta - Sessão Virtual 
Data de encerramento da sessão: 07/04/2020 14:00 
Sequencial: 391

IVC Evento não gerou documento

40  18/03/2020 15:00:53
Pauta de Julgamentos Inclusão pelo relator - Sessão Virtual 
Data de encerramento da sessão: 07/04/2020 14:00 
Sequencial: 391

IVC Evento não gerou documento

39 16/03/2020 16:01:43
Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Pauta - Sessão Ordinária - CANCELADA A SESSÃO 
Data da sessão: 17/03/2020 13:30 
Sequencial: 366

MFE Evento não gerou documento

38 27/02/2020 00:30:09 Disponibilização no Diário Eletrônico de Pauta - no dia 27/02/2020 
Data da sessão: 17/03/2020 13:30:00 SECDE Evento não gerou documento

37 26/02/2020 15:07:58
Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Pauta - Sessão Ordinária 
Data da sessão: 17/03/2020 13:30 
Sequencial: 366

IVC Evento não gerou documento

5010879-67.2017.4.04.7200/SC | Originário | MANDADO DE SEGURANÇA | SCFLP02   
5058176-39.2017.4.04.0000/TRF | Relacionado no 2o. grau | Reclamação (Turma)   
5008766-43.2017.4.04.7200/SC | Relacionado no 1o. grau | AÇÃO POPULAR | SCFLP02   

e outros

Pesquisar nos eventos
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL, MARGA INGE BARTH 
TESSLER, RELATORA DA 3ª TURMA DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 
DA 4ª REGIÃO. 

 

Apelação Cível  

Nº 50108796720174047200/SC 

 

 

 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DE SANTA CATARINA, 

já qualificada nos autos do processo em epígrafe, em que é Recorrente ALEX HELENO 

SANTORE, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio de seus 

procuradores signatários, opor 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

em face do acórdão proferido por essa Colenda 3ª Turma, com fulcro art. 1.022 do Código 

de Processo Civil (CPC), nos seguintes termos:  

I – OS CAPÍTULOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO 

 O acórdão embargado, utilizando-se de julgamento monocrático do STF no ARE nº 

1.244.246/SC sobre a competência da Justiça Federal para julgar duas Ações Populares 

ajuizadas por Eder Lana – que não integra o presente mandamus -, concluiu que esta 

decisão, ainda não transitada em julgado, seria suficiente para anular o acórdão proferido 

neste Mandado de Segurança, a ponto de afastar a prejudicialidade outrora reconhecida em 

23 de abril de 2019 pela própria 3ª Turma. 

Assim, em afronta ao art. 494 do CPC, mesmo após encerrada a prestação 

jurisdicional e sob o argumento de acatar questão de ordem suscitada pelo Impetrante, a 

egrégia 3ª Turma anulou sua própria decisão e: 

1- concedeu a segurança para além dos limites objetivos e subjetivos do processo, sem 

exaurir todas as questões postas a conhecimento, quer pelo efeito devolutivo da Apelação, 

quer pelos fatos supervenientes suscitados pela ora Embargante;  
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2 – não apreciou a preliminar de litisconsórcio necessário e deixou de incluir no polo passivo 

deste Mandado de Segurança o Governo do Estado de Santa Catarina e o Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, entidades que participaram do ato complexo, e ainda anulou atos 

praticados por Autoridades que não participaram da presente ação; 

3 – admitiu o processamento do Mandado de Segurança sem inclusão no polo passivo dos 

beneficiados pelo ato apontado coator (demais integrantes da lista sêxtupla, especialmente o 

Desembargador Osmar Nunes, que se encontra em pleno exercício da magistratura desde 

19/06/2019).  

 Por conseguinte, existem relevantes omissões a serem supridas, sob pena de vício de 

fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil 

– CRFB, e do art. 1.022, I a III, do CPC e parágrafo único, II, c/c art. 489, II e §1º, IV, do 

CPC.  

Necessário também o prequestionamento da matéria, a fim de exaurir as instâncias 

ordinárias para interposição de recursos excepcionais, conforme Súmulas 98 e 211 do STJ, 

bem como o disposto no art. 1.025 do CPC. 

Vejamos, em itens, a radiografia do que foi decidido pela 3ª Turma do TRF4: 

I.1 Em relação à suposta questão de ordem: muito embora a pretensão exordial deste MS 

seja a manutenção do Ato nº 1.082, de 15 de maio de 2017, do Governador do Estado, que 

nomeara o Impetrante ao cargo de Desembargador, essa egrégia 3ª Turma afirmou que o 

ato posterior do Governador, publicado no Diário Oficial de SC, nº 20.716, do dia 

23/02/2018, que tornou sem efeito a tal nomeação, não seria relevante para manter a perda 

de prejudicialidade do Mandado de Segurança que havia sido reconhecida em 23 de abril de 

2019 pelo mesmo colegiado. Para superar isto, o acórdão embargado decidiu que a simples 

determinação do STF de retorno das Ações Populares (já extintas por perda do objeto) à 

competência da Justiça Federal já acarretaria a nulidade de todos atos administrativos 

praticados por OAB/SC, TJSC e Governador do Estado após a impetração do mandamus. 

I.2 Sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Impetrante contra acórdão que julgou 

prejudicada a Apelação em Mandado de Segurança, julgou-os prejudicados em decorrência 

da questão de ordem suscitada após encerrada a prestação jurisdicional 

I.3 Para adentrar no mérito da pretensão recursal, o acórdão iniciou a narrativa 
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apresentando uma retrospectiva fática baseada em premissas equivocadas. Asseverou, em 

síntese, que o Presidente da OAB/SC teria declarado nula a lista sêxtupla, decisão esta 

posteriormente referendada pelo Conselho da Entidade. Apesar de reconhecer que 

Governador do Estado e Presidente do TJSC “não se tratam de autoridades sujeitas à 

autoridade da Ordem dos Advogados do Brasil” e de que ambos não figuram no polo 

passivo deste MS, o acórdão embargado entendeu, paradoxalmente, que os atos por eles 

promovidos seriam nulos por arrastamento. 

I.3.2 Sobre a alegação de ofensa ao devido processo legal, direito de defesa, 

contraditório e segurança jurídica, narrou o acórdão embargado que o Presidente da 

OAB/SC, em 22/05/2017, teria desde logo proferido “liminar satisfativa”, antes de intimar o 

Impetrante e de manifestação do Conselho Pleno. Todavia, omitiu-se quanto ao fato de a 

intimação do Impetrante para manifestação ter sido anterior à deliberação colegiada cautelar 

do Conselho Pleno, bem como, que o mesmo apresentou sua defesa administrativa em 

07/06/2017, assim como foi intimado para o julgamento definitivo da OAB/SC a respeito do 

Processo nº 7523/2017, ocorrido em 17/05/2019. 

I.3.3 Entendeu o acórdão embargado que a OAB/SC não poderia ter alterado a lista sêxtupla 

porque já encerrado o certame. Todavia, desconsiderou que o certame ainda não havia 

encerrado em 22/05/2017, pois existia questionamento administrativo sobre a decisão 

proferida pelo Conselho Pleno da OAB/SC em 28/04/2017 que inicialmente permitiu o 

Impetrante concorrer, tanto pela interposição de Recurso ao Conselho Federal da OAB, 

quanto pela propositura de Ação Popular. 

I.3.4 Estabeleceu, também, que haveria “ilegalidade por afronta à primazia da 
Jurisdição” e, portando, a OAB/SC não poderia promover a alteração da situação, apesar 

da previsão do poder-dever da administração de anular os seus próprios atos e da 

possibilidade, no caso concreto, da realização da autotutela (arts. 53 e 54 da Lei nº 9.784/99 

e Súmulas 346 e 473 do STF).  

I.3.5 Relatou, ainda, que não haveria previsão legal para deferimento de tutela antecipada 

em sede de processo administrativo da OAB/SC, apesar da previsão constante no art. 15 do 

CPC. Tanto que, no âmbito do TJSC, em procedimento autônomo, a posse do Impetrante 

havia sido administrativamente suspensa inaudita altera pars pelo Desembargador 

Presidente em 22/05/2017.  



4 

 

  

I.3.6 Expôs que o fato superveniente decorrente da posse de Osmar Nunes Junior no 

cargo de Desembargador do TJSC, ocorrida em 19/06/2019, também teria sido atingido por 

arrastamento, sem que lhe tenha sido oportunizado o contraditório. 

I.3.7 Ao analisar a implementação dos requisitos para a participação no certame, 

limitou-se a afirmar que a questão não estaria em discussão nesta ação, sem enfrentar a 

matéria e citando precedente que não se aplica ao presente caso, omitindo-se quanto à 

decretação de inidoneidade pelo TJSC (processo originário – evento 47 – CONTRAZ1 e 

OUT7) e quanto ao fato de o Impetrante, em razão das condutas narradas neste mandamus, 

estar respondendo pelo crime de falsidade ideológica (processo originário, PROCADM3, 

págs. 26 e 27 e doc.01). 

I.3.8 Em considerações finais quanto à independência entre os procedimentos instaurados 

para a exclusão da participação do candidato no certame, o acórdão estendeu os efeitos do 

MS ao Presidente do TJSC e ao Governador do Estado, que sequer integraram o polo 

passivo deste Mandado de Segurança, omitindo-se em relação à preliminar de litisconsórcio 

passivo necessário.  

II – NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE 

REJULGAMENTO DA APELAÇÃO 

 A OAB/SC apenas foi intimada a respeito da sessão de julgamento da Questão de 

Ordem e dos Embargos Declaratórios, que tratavam da possível anulação do acórdão na 

apelação. Porém, foi surpreendida a OAB/SC quanto ao rejulgamento da própria apelação 

na mesma assentada, sem que fosse intimada a respeito. Ora, analisada e acolhida a 

questão de ordem suscitada pelo Impetrante, todas as partes deveriam ser previamente 

intimadas para a sessão de rejulgamento da Apelação, inclusive para proporcionar a 

sustentação oral, havendo nulidade e omissão quanto ao contido no art. 280 do Código de 

Processo Civil.  

III – INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO: PREMISSAS EQUIVOCADAS E NECESSIDADE DO 

EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS 

 Inicialmente, o acórdão embargado partiu de premissas equivocadas que geraram 

nulidades no julgamento proferido, que merece ser esclarecidas.  
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III.1 Efeitos dos procedimentos autônomos instaurados no âmbito da OAB/SC e do 

TJSC 

A) Primeiro: o Presidente da OAB/SC, pessoalmente, não praticou qualquer ato de 

suspensão da posse do Impetrante ou desfazimento de lista sêxtupla.  

 Em 22/05/2017, após recebimento de novo pedido de providências protocolado pelo 

advogado Eder Lana, o Presidente da OAB/SC, considerando “possível omissão dos 

períodos de incompatibilidades e de impedimentos do candidato Alex Heleno Santore”, 

determinou apenas: (i) a intimação do candidato, no prazo de 48 horas, para manifestar-se, 

querendo, sobre os documentos juntados; (ii) a distribuição do feito a relator, convocando o 

Conselho Pleno para sessão extraordinária designada para o dia 25/05/2017.  

 Paralelamente, em 22/05/2017, encaminhou ofício ao Desembargador Presidente do 

TJSC, requerendo a suspensão da posse do Impetrante.  

 Não houve qualquer ato decisório inaudita altera pars proferido pelo Presidente da 

OAB/SC. Logo, cai por terra a afirmação do acórdão de que o impetrante teria sido 

“notificado da decisão para se pronunciar em 48 horas em Criciúma e apenas por mera 

liberalidade”. De fato, a intimação do candidato foi anterior à tomada de decisão pelo 

Conselho Pleno da OAB/SC ! 

 Consoante documentação acostada nos autos, a decisão que, em tutela antecipada, 

“declarou ineficaz” o deferimento da inscrição do candidato no certame foi proferida pelo 

órgão colegiado da OAB/SC em 25/05/2017. O que o Conselho Pleno desta Entidade 

referendou foi a iniciativa do Presidente da OAB/SC de instaurar o procedimento e de 

encaminhar ofício ao Presidente do TJSC requerendo a suspensão da posse do Impetrante.  

 Dessa narrativa, extrai-se que: (i) não houve, pela OAB/SC, qualquer deliberação sem 

que tenha sido oportunizada manifestação anterior do Impetrante; (ii) a suspensão da posse 

do Impetrante não decorreu de ato do Presidente da OAB/SC, tampouco do Conselho Pleno, 

mas sim de ato do Presidente do TJSC não impugnado através deste MS! 

B) Segundo: A suspensão da posse do Impetrante foi decidida pelo 

Desembargador Presidente do TJSC, em procedimento autônomo, anterior à 

impetração do Mandado de Segurança 

 A OAB/SC não foi a única Instituição a receber a insurgência apresentada pelo 
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advogado Eder Lana. Antes mesmo da comunicação efetuada pelo Presidente da OAB/SC, 

o Desembargador Presidente do TJSC recebeu, em 21/05/2017, Ofício encaminhado pelo 

Desembargador Rodrigo Collaço, requerendo, com base na Súmula 473 do STF, a imediata 

suspensão da posse de Alex Heleno Santore. Diante disso, foi instaurado o Pedido de 

Providências nº 000676-12.2017.8.24.0000.  

 Apenas no dia seguinte, em 22/05/2017, o Desembargador Presidente do TJSC 

recebeu pedidos equivalentes, provenientes da Associação dos Magistrados Catarinenses e 

da OAB/SC.  

 Logo, sequer a instauração do procedimento no âmbito do TJSC decorreu 

exclusivamente da comunicação realizada pela OAB/SC, cujo trâmite ocorreu independente 

dos atos praticados por esta Instituição.  

 Portanto, foi o Presidente do TJSC que, em 22/05/2017, inaudita altera pars, decidiu 

pela suspensão da posse do Impetrante e não o Presidente da OAB/SC, conforme 

consignado equivocadamente no acórdão embargado.  

C) Terceiro: A decisão que gerou efeitos no desfazimento da nomeação do 

Impetrante foi a proferida pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

enquanto o processo administrativo encontrava-se suspenso no âmbito da 

OAB/SC por força de decisão judicial da 3ª Turma do TRF4 

 Conquanto o Conselho Pleno da OAB/SC tenha, em 25/05/2017, em tutela 

antecipada, deliberado pela ineficácia da inscrição do candidato no certame, o respectivo 

procedimento (nº 7523/2017) ficou praticamente suspenso pelo período de junho de 2017 a 

abril de 2019.  

 Após a impetração do Mandado de Segurança, o pedido liminar foi parcialmente 

deferido somente para obstar a convocação de nova assembleia extraordinária para 

preenchimento da vaga, resguardando, contudo, o direito da OAB/SC de rever o ato 

administrativo de formação da lista sêxtupla, forte nas Súmulas 346 e 473 do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e artigos 53 e 54 da Lei nº 9.784/99. 

 Todavia, em 21/06/2017, foi determinada pela 3ª Turma do TRF4 a suspensão do 

procedimento por decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 50312822620174040000. 

O procedimento administrativo no âmbito da OAB/SC permaneceu suspenso até que 
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proferida a sentença denegatória de segurança, em 15/08/2017.  

 Apesar da tentativa de inclusão do procedimento na pauta do Conselho Pleno de 

23/09/2017, foi deferida pela 3ª Turma do TRF4 a Tutela Antecipada Antecedente nº 

50528110420174040000, em 22/09/2017, que se manteve vigente até a decisão proferida 

nesta Apelação, em 23/04/2019.  

 Neste interregno o Pleno do TJSC desconstituiu a lista tríplice (11/08/2017) e o 

Governador desfez o ato de nomeação (23/02/2018), cuja tramitação do procedimento 

foi autônoma! 

 Por isso, o acórdão recorrido incorreu em erro material ao afirmar que a autoridade 

coatora não teria acatado a liminar proferida neste Mandado de Segurança, pois o 

procedimento da OAB/SC esteve suspenso enquanto as demais autoridades 

promoveram a revisão dos seus respectivos atos, de forma autônoma! 

D) Conclusão: O procedimento iniciado na OAB/SC não teve o alcance narrado na 

decisão embargada. Necessário o ingresso das demais autoridades no polo 

passivo deste Mandado de Segurança. 

Demonstrou-se a independência dos procedimentos administrativos e o papel de cada 

autoridade na desconstituição da nomeação do Impetrante, situação omitida pelo acórdão 

embargado ao atribuir efeitos que não foram gerados pela decisão proferida pelo Conselho 

Pleno da OAB/SC em 25/05/2017, impugnada através deste MS. 

III.2 Inexistência de decisão judicial impeditiva à autotutela da Administração 

 Restou consignado no acórdão:  

“Como se viu pelo resumo do desenrolar dos fatos, a matéria se encontrava 
judicializada em duas ações populares, a saber nº 5008766-43.2017.4.04.7200, 
em 9 de maio de 2017, e a de nº 5010455-25.2017.4.04.7200, em 29 de maio de 
2017, e este mandado de segurança. Indeferidas as liminares nas ações 
populares, não poderia a Ordem dos Advogados do Brasil/SC promover alteração 
na situação. Em primeiro lugar, porque não tinha mais competência e, em 
segundo lugar, e a matéria estava submetida à jurisdição federal. Houve, assim, 
usurpação da jurisdição federal”. 

 Há erro material na referida afirmação, pois na Ação Popular nº 5010455-

25.2017.404.7200 (nº 0012943-44.2017.8.24.0023), em 02/06/2017, foi deferida a tutela de 

urgência para suspender a nomeação do Impetrante no cargo de Desembargador e, 
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encaminhada à Justiça Estadual, a tutela foi confirmada em 23/06/2017 (processo originário, 

evento 10 – OUT23 e evento 22- OUT6). 

 Por outro lado, o procedimento iniciado no âmbito da OAB/SC ficou praticamente 

suspenso no período de 06/2017 a 04/2019. O que tramitou foi o Pedido de Providências 

nº 000676-12.2017.8.24.0000, instaurado no âmbito do TJSC e, posteriormente, no 

Estado de Santa Catarina, entidades que não integram o polo passivo deste Mandado 

de Segurança! 

 Portanto, a OAB/SC não praticou qualquer ato em desacordo com as decisões 

judiciais nos processos que versam sobre os mesmos fatos e essa circunstância deve ser 

corretamente contextualizada, para exaurir as questões de fato que permeiam o presente 

processo, corrigindo as premissas equivocadas que redundaram em flagrante erro material.  

III.3 Inexistência de preclusão – recurso interposto perante o Conselho Federal 

 Restou consignado no acórdão:  

[...] 

O ato em questão já estava exaurido e dele ocorreram efeitos concretos, qual 
seja, a nomeação do impetrante, feita pelo Poder Executivo Estadual, situação em 
que efetivamente não poderia mais ser invalidado. 

[...] 

A ato de indicação e nomeação já tinha percorrido todo o seu íter, não havendo 
mais o que fazer pela ocorrência de fenômeno da preclusão: 

[...] 

 Todavia, há omissão quanto à existência de recurso administrativo ao Conselho 

Federal da OAB contra a decisão proferida pelo Conselho Pleno da OAB/SC que, em 

28/04/2017, julgou improcedente a primeira Impugnação apresentada por Eder Lana. 

Referida questão também foi objeto da Ação Popular nº 5008766-43.2017.404.7200. 

 Apesar de ambos terem sido extintos, posteriormente, ante a perda do objeto, não há 

que se falar em preclusão.  

IV - OMISSÕES 

IV.1 Fatos supervenientes suscitados pela OAB – art. 493 do CPC 

 O pleito exordial formulado no presente Mandado de Segurança, impetrado em 
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02/06/2017, pretendeu impedir a autoridade coatora (Presidente da OAB/SC) de instaurar 

qualquer procedimento administrativo no sentido de anular a lista sêxtupla, de modo a 

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”. 

 Foi demonstrado que, em procedimento autônomo, o Desembargador Presidente do 

TJSC suspendeu a posse do Impetrante e instaurou processo administrativo para a revisão 

do respectivo ato, pelo qual o e. Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina desconstituiu as listas sêxtupla e tríplice, no julgamento operado em 

11/08/2017. Ato subsequente, o Governador do Estado tornou sem efeito o ato de 

nomeação! 

 Em 19/06/2019, o Desembargador Osmar Nunes Junior tomou posse no cargo e, 

desde então, está exercendo a função, fato este informado nestes autos (evento 35).  

 Diante disso, a OAB/SC requereu, nos momentos oportunos: 

(i) Necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Presidente 

da OAB/SC, Desembargador Presidente do TJSC e Governador do Estado de 

Santa Catarina autoridades que, em conjunto e em obediência ao paralelismo das 

formas, instauraram procedimentos internos autônomos para anular o ato 

complexo de nomeação do Impetrante; 

(ii) Competência do Órgão Especial do TJSC ou da Corte Especial do TRF da 4ª 

Região em razão da presença das referidas autoridades no polo passivo; 

(iii) Necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário senão com os 

demais integrantes da lista sêxtupla, mas pelo menos com o Desembargador 

Osmar Nunes Junior, nomeado em 19/06/2019 e, desde então, no exercício do 

cargo. 

 Não houve qualquer manifestação do acórdão embargado sobre tais 

requerimentos formulados pela OAB/SC!  

IV.2 Descumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos pelo Impetrante, a impedir 

sua participação no certame do quinto constitucional 

 Conquanto conste na causa de pedir do Mandado de Segurança o reconhecimento do 
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cumprimento, pelo Impetrante, dos requisitos constantes no art. 94 da CRFB para 

participação do certame, essa egrégia 3ª Turma afirmou que esta questão não estaria em 

discussão nesta ação, omitindo-se a respeito. 

 Em sua defesa, a OAB/SC requereu a extinção da lide devido à ausência de prova 

pré-constituída do preenchimento, pelo Impetrante, dos requisitos constitucionais para 

concorrer ao cargo de desembargador pelo quinto. Principalmente devido ao fato 

superveniente, trazido nestes embargos, referente ao processo crime por falsidade 

ideológica ajuizado em face do Impetrante, relativo às condutas por ele praticadas no 

processo de escolha do quinto constitucional (processo originário, PROCADM3, págs. 26 e 

27 e doc.01). 

 Há, portanto, omissões relevantes a serem sanadas, para exaurimento das instâncias 

ordinárias, na medida em que há pretensão deduzida na inicial sobre a análise dos 

requisitos previstos no art. 94 da CRFB. E, diante disso, a OAB/SC levantou as seguintes 

teses de defesa, que não foram analisadas, sequer abordadas por ocasião do julgamento: 

A) Necessidade de dilação probatória para análise dos requisitos objetivos do tempo de 

inscrição do Impetrante no quadro de advogados, sendo o Mandado de Segurança a via 

inadequada para essa finalidade; 

B) Demonstração, pela OAB/SC, de que o impetrante omitiu relevante informação: ter 

tomado posse em cargo incompatível com a advocacia durante o período em que alegou 

exercê-lo, para fins de cumprir os requisitos editalícios para participação do certame;  

C) Nem 10 anos de regular inscrição o requerente possui: considerando os períodos de 

incompatibilidade e licenciamentos, o Impetrante teria 9 anos, 1 mês e 12 dias de regular 

inscrição na OAB/SC ou, numa segunda hipótese, 9 anos, 9 meses e 14 dias; 

D) O impetrante responde pelo crime de falsidade ideológica (processo originário, 

PROCADM3, págs. 26 e 27 e doc.01) por omitir informações relevantes no processo de 

inscrição para o certame do quinto constitucional, com o intuito de tentar provar 10 anos 

de exercício profissional, razão pela qual, inclusive, teve decretada sua inidoneidade pelo 

Pleno do TJSC (processo originário – evento 47 – CONTRAZ1 e OUT7). 

V – PREQUESTIONAMENTO 

 Por fim, o embargante vem requerer sejam prequestionados os seguintes dispositivos, 

além daqueles explicitamente prequestionados ou citados nestes Embargos, para que sejam 
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expressamente veiculadas as teses de eventual recurso especial: 

a) art. 93, IX, da CRFB; e do art. 1.022, I a III, do CPC e parágrafo único, II, c/c art. 489, II e 

§1º, IV, do CPC, que tratam sobre a fundamentação das decisões judiciais e a necessidade 

de sua integração; 

b) art. 494, I e II, do CPC, que estabelece os limites legais para alteração do julgado após a 

sua publicação, o que foi fortemente violado sob o argumento de analisar questão de ordem; 

c) art. 280 do CPC, que impõe a nulidade das intimações quando feitas sem observância às 

prescrições legais; 

d) arts. 1º e 6º da Lei nº 12.016/2009, que exigem prova pré-constituída de direito líquido e 

certo (i) tanto em relação aos fundamentos da decisão que analisou a questão de ordem e 

as presunções de hipotéticos efeitos da alteração da competência das extintas Ações 

Populares (art. 64, §4º, do CPC); (ii) quanto em relação ao mérito do Mandado de 

Segurança, porquanto necessária a comprovação de 10 anos de exercício da advocacia 

para a concessão do mérito do pedido, o que demandaria instrução probatória, a configurar 

a inadequação de via eleita.  

e) arts. 490, 492, 493, 489, II, §1º e IV, 1.013, §§ 1º e 2º, todos do CPC, pois houve 

concessão de segurança para além dos limites objetivos e subjetivos do processo, sem 

exaurir todas as questões postas a conhecimento, quer pelo efeito devolutivo da Apelação, 

quer pelos fatos supervenientes suscitados pela Embargante, inclusive no que se refere ao 

litisconsórcio passivo e à incompetência dessa 3ª Turma; 

f) art. 493 c/c 114 e 115 do CPC c/c art. Art. 6, §3º e art. 24 da Lei nº 12.016/2009, por não 

incluir no polo passivo deste Mandado de Segurança duas das três Entidades que 

participaram do ato complexo, nem o terceiro beneficiado pelo ato administrativo impugnado 

– Desembargador nomeado em 19/04/2019 (Súmula 631 do STF), apesar de 

expressamente requerido pela OAB/SC; 

g) art. 485, VI, do CPC, que não foi aplicado, apesar da perda superveniente do objeto da 

ação, ante a desconstituição da nomeação do Impetrante pelo Governador do Estado de 

Santa Catarina – ato este que se buscava preservar através deste MS; 

h) art. 15 do CPC, que autoriza a sua aplicação subsidiária aos processos administrativos, 

legitimando a prolação de decisões de natureza antecipatória e cautelares previstas no art. 
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300, também do CPC; 

i) art. 53 e 54 da Lei nº 9.784/99 e Súmulas 346 e 473 do STF: cuja vigência foi negada, 

tendo em vista a previsão legal de anulação dos atos ilegais pela autoridade administrativa, 

inclusive de atos complexos, sendo que a multijudicialização não pode servir como 

impeditivo, porquanto não foi a OAB/SC quem propôs as Ações Populares promovidas por 

Eder Lana; 

j) art. 2º`, parágrafo único, da Lei nº 4.717/65, que prevê, em suas alíneas “b”, “c” e “d”, a 

nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público. 

k) art. 44, II; 54, V e XIII; art. 57, art. 58, XIV, da Lei nº 8.906/94, que estabelecem a 

competência exclusiva da OAB, através dos respectivos Conselhos, de formar a lista 

sêxtupla para o cargo de Desembargador pelo Quinto Constitucional, bem como do 

Conselho Federal de Editar os Provimentos que julgar necessários (Provimento nº 102/2004 

- CFOAB). 

l) art. 94 da CRFB c/c art.10, §2º, da Lei nº 8.906/94, que estabelecem os requisitos para 

participação do advogado no certame para prenchimento da vaga de Desembargador pelo 

Quinto Constitucional, inclusive a necessidade de demonstração de intervenção judicial em 

cinco causas por ano;  

m) art. 8º, V c/c 11, IV, §§1º e 2º e art. 4º, todos da Lei nº 8.906/94, que vinculam a inscrição 

no quadro de advogados ao profissional que não exerça cargo incompatível com a 

advocacia, cuja inscrição deve ser cancelada, inclusive de ofício, caso o advogado passe a 

exercer, em caráter definitivo, cargo incompatível, sendo nulos os atos eventualmente 

praticados;  

n) art. 28, IV, §2º, da Lei nº 8.906/94, que estabelece a incompatibilidade com a advocacia 

com o servidor do Poder Judiciário, que permanece, mesmo que deixe de exercer o cargo 

ou função temporariamente;  

o) art. 22, §4º, da Lei nº 6.745/85, que veda a remoção ou permuta a servidores em estágio 

probatório; 

VI – PEDIDOS 

 Ante o exposto, requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para 

suprir as omissões apontadas e as premissas fáticas equivocadas acima elencadas, a fim de 
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corrigir os erros materiais constantes no julgado. 

Requer, ainda, ao suprir as omissões ou sanar os vícios apontados, sejam os 

presentes embargos recebidos em seu efeito infringente (CPC, art. 1.023, § 2º), para manter 

o acórdão que julgou prejudicada a Apelação, pela perda do objeto do Mandado de 

Segurança, ou sucessivamente, negar provimento ao recurso. 

Por fim, para viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o 

embargante requer a V.Exa. se digne a acolher os presentes embargos para se manifestar 

sobre os dispositivos prequestionados acima, a fim de viabilizar o manejo de recurso 

especial e extraordinário, nos termos do art. 1.025 do CPC. 

Termos em que pede deferimento. 

Florianópolis, 13 de outubro de 2020. 

 

CYNTHIA DA ROSA MELIM 
OAB/SC 13056 
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