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LEI ANTICORRUPÇÃO E A OAB 

    Asdrubal Franco Nascimbeni 

 

O art. 1o da Lei 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”) é claro ao 

estabelecer que a referida norma legal “dispõe sobre a responsabilização 

objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra 

a administração pública, nacional ou estrangeira” – grifamos.  

E, em seu parágrafo único, lê-se também que será aplicada, a 

responsabilização disposta na lei, “às sociedades empresárias e às sociedades 

simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização 

ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de 

entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou 

representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda 

que temporariamente” – novamente grifamos. 

Assim, para que se possa vislumbrar a aplicação da referida lei à 

instituição Ordem dos Advogados do Brasil, no tocante à responsabilização 

administrativa e civil desta, pela prática de atos contra a administração pública, 

ter-se-ia que analisar, primeiramente, o seu regime jurídico e se ela se 

enquadraria na definição acima ressaltada “associações de pessoas” e, também, 

se ela não seria ente da Administração Pública (ou equiparada).  

Vejamos a eventual presença de ambas as premissas, para 

incidência do disposto na “Lei Anticorrupção”.  

A Lei Federal n. 8.906/1994 (“Estatuto da Advocacia”), estabeleceu, 

no “caput” do seu art. 44, que a Ordem dos Advogados do Brasil é dotada de 

personalidade jurídica, constituindo-se em serviço público e sob a forma 

federativa, tendo por finalidades básicas ‚promover, com exclusividade, a 

representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República 

Federativa do Brasil‛ (inc. II, do art. 44).  

Em vista do disposto nestas primeiras assertivas, há quem 

defenda que o legislador, tendo por base também os arts. 59, XIII; 22, XVI e 37, 

XIX, da Constituição Federal, deu à Ordem dos Advogados do Brasil um 

nítido perfil de pessoa jurídica de direito público interno, integrante da 
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administração federal descentralizada. Porém, a qual das entidades da 

administração pública federal descentralizada pertenceria a OAB?  

A própria CF (art. 37, XIX) estabelece serem entidades da 

administração descentralizada, da União, as autarquias, as empresas públicas, 

as sociedades de economia mista e as fundações públicas. E a OAB, em vista do 

estabelecido pela sua lei instituidora, poder-se-ia concluir, num primeiro 

momento, de forma apressada, faria parte das autarquias federais.  

De fato, a OAB, como organização profissional autônoma e com 

nítida finalidade corporativa, parece estar dentro do conceito de autarquia 

dada pelo Decreto-Lei nº 200/67, que, ao dispor sobre a organização da 

Administração Federal, assim a delimitou normativamente: 

‚Art. 5º  - Para os fins desta lei, considera-se: I – autarquia: o serviço 

autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas 

próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que 

requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira 

descentralizada.‛ 

Destarte, não seria um disparate a defesa da tese de que seria 

mesmo, a OAB, uma autarquia (ainda que submetida a regime especial), pois: 

foi criada por meio de uma lei federal, possui personalidade jurídica de direito 

público, é órgão autônomo da administração pública federal, realiza atividade 

de administração de interesses públicos específicos e, por fim, tem receita e 

patrimônio próprios. 

Na doutrina nacional, há inúmeros entendimentos quanto à 

Ordem dos Advogados do Brasil seria uma “autarquia de serviço”, em razão 

da especialidade de suas funções e prerrogativas, ou, como preferem outros, 

uma “corporação pública” (espécie, do “gênero” autarquia). Themístocles 

Brandão Cavalcanti (In Tratado de Direito Administrativo. Livraria Freitas 

Bastos, 41 ed., 1966, v. II, p. 268/272), quando dedicou um capítulo específico ao 

assunto, assim se manifestou: 

“O exercício das profissões liberais pressupõe, no nosso regime constitucional, 

condições de capacidade intelectual e requisitos de ordem moral que obrigam o 

Estado a exercer uma fiscalização contínua. 

(...) O que nos interessa (...), neste capítulo, é o estudo das organizações 

profissionais autônomas que se substituem ao Estado no exercício das funções 

peculiares a este, de fiscalização de serviços profissionais. 
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Nesta qualidade, tais entidades acham-se integradas dentro do sistema 

administrativo e exercem verdadeiro serviço público de todo equiparado 

aos dos demais órgãos da administração pública. A Ordem dos 

Advogados do Brasil foi criada pelo artigo 17 do Decreto nº 19.408, de 18 de 

novembro de 1930, como órgão de seleção, defesa e disciplina da classe dos 

advogados em toda a República. Os dispositivos dos Decretos posteriores, isto é, 

20.784, de 14 de dezembro de 1931, 21.592, de 1 de julho de 1932, 22.039, de 1 

de novembro de 1932, e 22.266, de 28 de dezembro de 1932, foram consolidados 

pelo Decreto  22.478, de 20 de fevereiro de 1933‛ – grifamos. 

 

Para o autor, a OAB teria, no nosso regime administrativo, ‚uma 

posição muito peculiar, porque se apresenta com um caráter eminentemente 

corporativo em contraposição com a maioria das demais entidades 

autárquicas, que se constituem com uma base patrimonial, a fim de explorar serviços 

públicos descentralizados. Apesar de seu caráter corporativo, isto é, de se constituir 

como associação de pessoas  e não de bens, a Ordem dos Advogados foi criada como um 

serviço público federal, executando funções de natureza essencialmente estatais, 

atribuídas especificamente ao Estado ou por órgãos por ele organizados que realizam o 

serviço público por uma delegação do poder público‛. 

E continua:   

‚Finalmente, caracterizam-se as funções da Ordem como natureza 

especificamente estatal, pois se visa fiscalizar o exercício da profissão de 

Advogado, impor penalidades e verificar as condições de capacidade e a validade 

dos diplomas expedidos pelos institutos de ensino. (...) Não cabe, aqui, o exame 

detalhado dos inúmeros problemas sugeridos pela tese ora posta em evidência. 

Basta que fique demonstrada a natureza de direito público desse organismo 

disciplinador das atividades de uma certa categoria de profissionais, e da 

importância preponderante que tem, na vida coletiva e nas atividades 

subordinadas diretamente à alta vigilância do Estado.  

A Ordem dos Advogados é uma autarquia, tem personalidade de direito público, 

porque tem uma capacidade reservada aos órgãos do Estado, que preferiu delegar 

essas funções a uma corporação de classe, constituída pelos seus próprios 

membros e dirigida pelos representantes da própria classe. (...)  

A Ordem dos Advogados apresenta-se, em nosso regime administrativo, como 

um serviço público inteiramente autônomo quanto à sua composição e nomeação 

dos seus órgãos diretores e quanto ao exercício das funções que lhe são 

atribuídas pela lei. Por outro lado, esta lhe assegura, também, completa 

autonomia patrimonial‛. 
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J. Cretella Jr. segue o mesmo caminho de Brandão Cavalcanti: 

‚Quando, por exemplo, o Decreto  nº 19.408, de 18 de novembro de 1930, pelo 

art. 17, criou a Ordem dos Advogados do Brasil, atribuindo-lhe a natureza de 

órgão de seleção, defesa e disciplina da classe dos Advogados em toda a 

República e, a seguir, o Regulamento da Ordem, em seu art. 22, dispôs que a 

entidade criada constitui serviço público federal, implicitamente lhe outorgou a 

natureza autárquica corporativa. 

A União, pessoa jurídica pública política de existência necessária, poderia, 

evidentemente, desempenhar os serviços que a Ordem exerce, inclusive 

arvorando-se em defensora da classe dos advogados. Quem melhor, no entanto, 

do que os próprios corporados, elegendo seus dirigentes, poderia desempenhar 

tão relevante serviço público federal? 

Para selecionar, defender e disciplinar a classe dos advogados, no exercício de 

seus serviços profissionais, a União outorgou a uma entidade da Administração 

indireta – a Ordem dos Advogados do Brasil -, pessoa jurídica pública 

administrativa – corporação pública – tarefas tão complexas. Administrar por 

interposta pessoa é administrar de modo indireto. E a Ordem dos Advogados do 

Brasil é, nesse caso, Administração indireta federal‛ (In Administração 

Indireta Brasileira, Rio de Janeiro: Forense, 1987, 25 ed. p. 264/265). 

 

A OAB, portanto, por força das funções e prerrogativas que lhe 

foram conferidas pelo seu “Estatuto” atual (Lei n. 8.906/94), bem como em razão 

do anterior, revogado (Lei n. 4.215/63), poderia ser afirmada como uma 

autarquia corporativa, ou uma corporação profissional pública (espécie, do 

“gênero” autarquia), pois é formada por um conjunto de pessoas físicas – os 

advogados, como membros da entidade –, com personalidade de direito 

público, endereçado a uma finalidade pública específica – a gestão de certos 

serviços públicos –, destacados da União (bem como, por suas seccionais, 

destacados dos Estados da federação). 

Assim, se se reconhecer a natureza autárquica da OAB, vale 

ressaltar, novamente, que ela seria uma autarquia especial (ou “sui generis”), 

pois: é autarquia no sentido mais amplo da expressão, já que não se subordina a 

qualquer controle, vínculo funcional ou hierárquico (conforme expressamente 

prevê o art. 44, § 1º, da Lei 8.906/94), tendo, portanto, ampla autonomia 
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administrativa e organizacional, e não se incluindo entre as autarquias 

administrativas submetidas, por exemplo, à prestação de contas perante algum 

dos Tribunais de Contas do país (inclusive porque não recebe nenhuma ajuda, 

auxilio ou subvenção da União, já que custeia autonomamente seus serviços, 

por meio das contribuições paga pelos membros inscritos nos seus quadros).  

Por tudo isso, há quem entenda que a OAB se constitui num 

serviço público autônomo de caráter híbrido e de natureza ímpar, na medida 

em que certas vezes aparenta submeter-se às normas de direito público (como 

nos momentos em que, para desempenhar suas atribuições, lança mão de poder 

de polícia administrativa, ou seja, quando fiscaliza o exercício da advocacia por 

seus filiados, recebe e conhece representações contra estes, aplica-lhes sanções e 

cobra-lhes anuidades), e, noutras oportunidades, parece subjugar-se às normas 

de direito privado (ao realizar, v.g., atribuições análogas às das associações civis 

e entidades classistas, bem como quando desempenha suas funções político-

institucionais, quando precisaria estar totalmente desvinculada do Poder 

Público).  

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.026 (STF. Pleno. ADI n. 3.026. Relator: Eros Grau - J: 

08.06.2006 - DJ de 29.09.2006) teve, na concepção de alguns dos seus Exmos. Srs. 

Ministros, o entendimento do caráter eminentemente público da OAB, 

aproximando-a bastante das autarquias corporativas, sem, entretanto, darem-

lhe tal nomem juris (no caso, tal entendimento foi compartilhado pelos Min. 

Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa, que julgaram parcialmente procedente a 

ação, mas foram vencidos em seus argumentos, pelos demais membros da 

Corte Suprema). 

Porém, a maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal 

entendeu ser a OAB uma “instituição ímpar”, estranha à estrutura 

organizacional do Estado, desvinculada da Administração Pública, não se 

sujeitando, portanto, à regra do concurso público1.  Desta histórica decisão, 

extraem-se algumas conclusões bastante relevantes do Voto do Min. Eros Grau: 

                                                           
1
 “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 1º DO ARTIGO 79 DA LEI N. 

8.906, 2ª PARTE. SERVIDORES DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRECEITO QUE 

POSSIBILITA A OPÇÃO PELO REGIME CELESTISTA. COMPENSAÇÃO PELA ESCOLHA DO 

REGIME JURÍDICO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DOS 

DITAMES INERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONCURSO 

PÚBLICO (ART. 37, II DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL). INEXIGÊNCIA DE CONCURSO 

PÚBLICO PARA A ADMISSÃO DOS CONTRATADOS PELA OAB. AUTARQUIAS ESPECIAIS E 

AGÊNCIAS. CARÁTER JURÍDICO DA OAB. ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO 
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‚4.   Tenho, contudo, que o simples fato da entidade ter sido criada por lei { = 

decreto com força de lei } não induz que a mesma tenha natureza jurídica – 

caráter jurídico, dizendo-o de moro correto – de autarquia. Não é isso o quê 

importa, mesmo porque a União cria ou autoriza a criação de entidades dotadas 

de personalidade jurídica de direito privado {CB, art. 37, XIX e XX}. 

(...)  

9.   Referindo-se à distinção entre a Ordem e o sindicato dos advogados, diz 

ORLANDO GOMES em parecer de 1974: 

‚(...) a Ordem é coisa distinta. A começar porque não é uma associação, nem 

uma sociedade, nem mesmo um órgão da administração Pública, posto que 

exerça funções públicas. A ordem é um quadro no qual tomam alento, vivendo 

sua experiência, as normas que disciplinam a profissão de advogado. A ordem 

(sic) é uma instituição que tem como condição de existência a autonomia no 

sentido, frisado por SATTA, de que, não obstante se integrar no Estado, com ele 

não se identifica, antes se lhe opõe porque são seus filiados que a governam no 

interesse de aplicar a normativa profissional‛. 

                                                                                                                                                                          
INDEPENDENTE. CATEGORIA ÍMPAR NO ELENCO DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS 

EXISTENTES NO DIREITO BRASILEIRO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA ENTIDADE. 

PRINCÍPIO DA MORALIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO 

BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei n. 8.906, artigo 79, § 1º, possibilitou aos "servidores" da OAB, 

cujo regime outrora era estatutário, a opção pelo regime celetista. Compensação pela escolha: indenização 

a ser paga à época da aposentadoria. 2. Não procede a alegação de que a OAB sujeita-se aos ditames 

impostos à Administração Pública Direta e Indireta. 3. A OAB não é uma entidade da 

Administração Indireta da União. A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no 

elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. 4. A OAB não está incluída na 

categoria na qual se inserem essas que se tem referido como "autarquias especiais" para pretender-

se afirmar equivocada independência das hoje chamadas "agências". 5. Por não consubstanciar 

uma entidade da Administração Indireta, a OAB não está sujeita a controle da Administração, nem 

a qualquer das suas partes está vinculada. Essa não-vinculação é formal e materialmente 

necessária. 6. A OAB ocupa-se de atividades atinentes aos advogados, que exercem função 

constitucionalmente privilegiada, na medida em que são indispensáveis à administração da Justiça 

[artigo 133 da CB/88]. É entidade cuja finalidade é afeita a atribuições, interesses e seleção de 

advogados. Não há ordem de relação ou dependência entre a OAB e qualquer órgão público. 7. A 

Ordem dos Advogados do Brasil, cujas características são autonomia e independência, não pode ser 

tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. A OAB não está voltada 

exclusivamente a finalidades corporativas. Possui finalidade institucional. 8. Embora decorra de 

determinação legal, o regime estatutário imposto aos empregados da OAB não é compatível com a 

entidade, que é autônoma e independente. 9. Improcede o pedido do requerente no sentido de que se dê 

interpretação conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição do Brasil ao caput do artigo 79 da Lei n. 

8.906, que determina a aplicação do regime trabalhista aos servidores da OAB. 10. Incabível a exigência 

de concurso público para admissão dos contratados sob o regime trabalhista pela OAB. 11. Princípio da 

moralidade. Ética da legalidade e moralidade. Confinamento do princípio da moralidade ao âmbito da 

ética da legalidade, que não pode ser ultrapassada, sob pena de dissolução do próprio sistema. Desvio de 

poder ou de finalidade. 12. Julgo improcedente o pedido”. (ADI 3026/DF - DISTRITO FEDERAL - 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a):  Min. EROS GRAU - Julgamento:  

08/06/2006 -  Órgão Julgador:  Tribunal Pleno - DJ 29-09-2006 PP-00031) – ressaltamos.  
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10.   O fato é que, iniludivelmente, a OAB não é uma identidade da 

Administração Indireta da União. A ordem é um serviço público independente, 

categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito 

brasileiro. 

11.   Ela, sim, é um serviço independente, de feitio único. Distinta e diversa da 

categoria na qual estariam inseridas essas que se tem referido como ‚autarquias 

especiais‛, para pretender-se afirmar, e de modo equivocado, certa 

independência das hoje chamadas ‚agências‛. 

17.   Ora, a OAB não é, evidencialmente, uma entidade da Administração 

Indireta. Não está sujeita à controle da Administração, nem a qualquer das suas 

partes está vinculada. 

18.   Essa não-vinculação  é formal e materialmente necessária. A OAB ocupa-se 

de atividades atinentes aos advogados, que exercem função constitucionalmente 

privilegiada na medida em que são indispensáveis à administração da Justiça, 

nos termos do que dispõe o artigo 133 da Constituição do Brasil. Entidade cuja 

finalidade é afeita a atribuições, interesses e seleção de advogados não poderia 

vincular-se ou subordinar-se a qualquer órgão público. 

(...) 

20.   A Constituição do Brasil confere atribuições de extrema relevância à OAB, 

bastando para ratificar a assertiva ressaltar o disposto no inciso VIII do artigo 

103 da Constituição, que confere legitimidade ao Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil para propositura da ação direta de 

inconstitucionalidade, bem assim a definição do advogado como essencial à 

promoção da Justiça, ao qual é assegurada inviolabilidade no que tange aos seus 

atos e manifestações no exercício da profissão‛. 

 

Houve, contudo, como já dito acima também, entendimentos 

divergentes, manifestados, entre outros, no voto do Min. Gilmar Mendes, do 

qual se destacam os seguintes trechos adiante, em que o eminente jurista, de 

certa forma, entende pela aplicação do art. 37, da CF – que contém os princípios 

da Administração Pública em nosso país – à Ordem dos Advogados do Brasil:  

 

‚Diante do exposto e com a vênia sempre devida, ao Eminente Relator, 

reconheço a necessidade de aplicação do princípio do concurso público (CF, art. 

37, II) aos quadros funcionais da instituição para as futuras contratações de 

empregados, cujas atividades, nos termos de lei específica, não envolvam chefia, 

direção ou assessoramento (CF, art. 37, V). 
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Nestes termos, meu voto é pela procedência do pedido de interpretação conforme 

do caput do art. 79, com eficácia ex nunc, e em consonância com o disposto no 

art. 37, II e V, da CF. Ressalvo, portanto, os casos de cargos que envolvam 

chefia, direção e assessoramento, assim definidos em conformidade com 

regulação específica pela norma competente‛. 

 

Sobre o tema, vale a referência, ainda, à Ação Civil Pública n. 

2006.34.00.027496-8, que tramitou na 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Distrito Federal, em que, entre outros aspectos, pretendia-se qualificar a OAB 

como uma pessoa jurídica de direito público, pertencente à Administração 

Pública, e, dessa forma, sujeita ao controle externo pelo Tribunal de Contas, 

bem assim ao regime jurídico administrativo como um todo. 
 

Na referida ação, julgada parcialmente procedente, com 

publicação no Diário Oficial de 04.03.2011 (e atualmente aguardando 

julgamento do recurso de Apelação, junto ao E. TRF da 1ª Região), podemos 

extrair alguns pontos bastante importantes da r. sentença, que abaixo 

transcrevemos:  

 

‚ (...) O Conselho Federal da OAB manifestou-se às fls. 359/398, alegando que 

existe um Mandado de Segurança em trâmite no STF com o mesmo objeto; 

afirma que a tese sustentada pelo autor é contrária ao entendimento do STF e do 

STJ, segundo os quais as anuidades recebidas pela OAB não possuem natureza 

tributária; sustenta que o Conselho Federal da OAB, ao contrário do que ocorre 

com os Conselhos Seccionais, não recebe recursos oriundos de custas e taxas 

judiciárias; afirma que, em 1951, ajuizou mandado de segurança contra o TCU 

(MS n° 797), que teve a ordem concedida pelo extinto Tribunal Federal de 

Recursos, quando ficou assentado que a OAB não possuí natureza autárquica  e 

os recursos arrecadados não constituem tributos, logo não deveria submeter-se à 

prestação de contas perante o TCU; ao final, aduz que não restou preenchido o 

requisito refrente à urgência da pretensão antecipatória. 

 

Por sua vez, o Conselho Seccional da OAB no Distrito Federal manifestou-se às 

fls. 679/688 alegando que tramita no STF o Mandado de Segurança n° 25059, 

que possuí o mesmo objeto da presente ação, razão pela qual pugna pela 

suspensão do feito; afirma que a OAB não integra a Administração Pública 

Direta ou Indireta e as contribuições arrecadadas dos advogados não possuem 

natureza tributária. 

Citada (fl. 850), a União apresentou contestação às fls. 943/965, limitando-se a 

transcrever o voto do Ministro Relator do Acórdão n° 1765/2003, proferido pelo 
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plenário do TCU, a ementa da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI 

3026/DF e pugnando pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. 

(...) 

 

5) Da coisa julgada. 

 

O Conselho Federal da OAB afirma que, em 1951, impetrou mandado de 

segurança contra o TCU (MS n° 797), onde foi concedida ordem pelo extinto 

Tribunal Federal de Recursos assentando que a OAB não possuí natureza 

autárquica e que os recursos arrecadados não constituíam tributos, logo não 

deveria submeter-se à prestação de contas perante o TCU. Portanto, ao 

argumento de ocorrência de coisa julgada, pugna pela extinção do feito sem 

resolução do mérito. 

Ao proferir a decisão que antecipou, em parte, os efeitos da tutela (fls. 832/846), 

o magistrado processante assim fundamentou: 

 

(...) 

 

É de se ressaltar, que a dispensa da OAB ao controle e fiscalização pelo TCU 

deve-se à decisão proferida pelo Extinto Tribunal Federal de Recursos, quando 

do julgamento do RMS n° 797, em 25 de maio de 1951. 

 

A citada decisão foi adotada sob a égide do ordenamento jurídico da época, em 

especial, a Constituição de 1946, que então vigorava. Considerou aquele 

Tribunal que a OAB não era uma autarquia, não geria recursos públicos e, por 

isso, não se sujeitava a jurisdição do TCU. 

 

Com base na mencionada decisão, entendeu o TCU, ao julgar Representação 

formulada MPF (Acórdão 1765/2003-Plenário), que a matéria estaria 

acobertada pelo manto da coisa julgada material, de modo que a questão não 

poderia ser mais discutida, sob pena de violar-se o preceito constitucional  que a 

protege. 

 

Todavia, com relação à coisa julgada, já decidiu a Suprema Corte, no sentido de 

inexistir coisa julgada contra nova ordem constitucional (RE 140.894-4-DJ 

09/08/1996), nos termos da ementa abaixo transcrita: 

 
ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA 

RECÍPROCA DE ADICIONAIS E SEXTA-PARTE. ART. 37, XIV, DA CF, C/C 

O ART. 17 DO ADCT/88. DIREITO JUDICIALMENTE RECONHECIDO 

ANTES DO ADVENTO DA NOVA CARTA. SUPRESSÃO DA VANTAGEM 

POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS 

DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. O constituinte, ao 
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estabelecer a inviolabilidade do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa 

julgada, diante da lei (art. 5º, XXXVI), obviamente se excluiu dessa limitação, razão 

pela qual nada o impedia de recusar a garantia à situação jurídica em foco. Assim é 

que, além de vedar, no art. 37, XIV, a concessão de vantagens funcionais "em 

cascata", determinou a imediata supressão de excessos da espécie, sem consideração a 

"direito adquirido", expressão que há de ser entendida como compreendendo, não 

apenas o direito adquirido propriamente dito, mas também o decorrente do ato 

jurídico perfeito e da coisa julgada. Mandamento auto-exeqüível, para a 

Administração, dispensando, na hipótese de coisa julgada, o exercício de ação 

rescisória que, de resto, importaria esfumarem-se, ex tunc, os efeitos da sentença, de 

legitimidade inconteste até o advento da nova Carta. Inconstitucionalidade não 

configurada. Recurso não conhecido. 
 

Vejamos, pois, o que dispunha o art. 77, II, da Constituição Federal de 1946, 

verbis: 

 

‚Art. 77 - Compete ao Tribunal de Contas: 

I. (...)  

II. Julgar as contas dos responsáveis por dinheiros e outros bens públicos, e 

as dos administradores das entidades autárquicas‛ 

A atual Constituição, no entanto, instituiu um sistema de fiscalização sobre 

qualquer pessoa física e jurídica que manuseie dinheiro público. 

 

Nesses termos, assim dispõe o parágrafo único do art. 70 da Constituição 

Federal: 

‚Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto 

à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia 

de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e 

pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 

assuma obrigações de natureza pecuniária‛.  

 

Observa-se, pois, que o dispositivo acima ampliou, de forma significativa, a 

atuação do Tribunal de Contas (...). 

(...) 

 

Registro ainda, que ao contrário do que sustenta o Conselho Federal da OAB, 

entendo que a pretensão do autor não se trata de mera rescisão da decisão 

proferida no MS n° 797, posto que esta demanda foi deduzida à luz de um 
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cenário jurídico novo, inexistente no momento em que a decisão do referido 

mandamus transitou em julgado. Basta verificar que os poderes atribuídos ao 

Tribunal de Contas da União foram, em prol do erário, significativamente 

ampliados pelo Constituinte de 1988, ensejando agora, a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das pessoas estatais e das 

entidades e órgãos de sua administração direta ou indireta, o que, a meu sentir, 

é suficiente para descaracterizar a identidade de causa de pedir, que, por sua vez, 

é indispensável para a ocorrência da coisa julgada. 

Nesse sentindo, comungo do entendimento exposto pelo MPF em sua réplica, no 

sentido de que a ‚propositura de uma nova ação é admitida, sem óbice da coisa 

julgada, para se obter outra sentença diante de nova ordem jurídica, cuja 

eficácia da decisão valerá somente a partir da mudança dos fatos! Daí porque 

insustentável a tese de coisa julgada, já que uma outra sentença não reapreciará 

as relações antes julgadas, senão as posteriores, em conformidade com o novo 

ordenamento jurídico‛ (fl. 1034). 

 

Rejeito a preliminar. 

 

MÉRITO. 

 

A controvérsia dos autos cinge-se em saber se o Conselho Federal da OAB, 

Conselho Seccional OAB no Distrito Federal, Caixa da Assistência dos 

Advogados do Distrito Federal (CAA/DF) estão sujeitos à prestação de contas 

perante o Tribunal de Contas da União (TCU). 

 

Em que pese a riqueza de detalhes contida na extensa petição inicial entendo que 

para a solução da demanda impõe o enfrentamento de três pontos fundamentais: 

1) definição da natureza jurídica da OAB; 2) definição da natureza jurídica das 

anuidades recebidas pela OAB) e; 3) análise do dever de prestar contas 

decorrente de percepção de parcelas das custas judiciais arrecadadas pelo TJDF. 

 

Muito se discutiu a respeito da natureza jurídica dos conselhos de classe até que, 

no julgamento da ADI n° 1717/DF, foi confirmada a medida cautelar concedida 

no sentindo de se suspender a eficácia dos dispositivos da Lei n° 9649/98 que 

atribuía caráter privado aos serviços de fiscalização de profissões 

regulamentadas, definindo o Supremo Tribunal Federal que estas entidades 

possuíam natureza jurídica de autarquias federais. Assim restou ementado o 

Acórdão proferido na ADI n° 1717/DF:  
 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS 

PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM 

DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES 
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REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 

da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido 

de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-

se a inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 

58. 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, 

XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no 

sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, 

que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício 

de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos 

impugnados. 3. Decisão unânime. 
 

Todavia, com relação à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a discussão foi 

mais além, até que, no julgamento da ADI n° 3026/DF, em que se debatia o 

regime jurídico dos empregados da OAB e da necessidade de submeterem-se a 

concurso público, o STF, majoritariamente, assentou que a OAB é um serviço 

público independente, que possuí uma posição ímpar no elenco das 

personalidades jurídicas existentes em nosso ordenamento jurídico, que não 

mantém qualquer relação de dependência ou subordinação com os órgãos da 

Administração Direta ou Indireta, não se confundindo, portanto, com os demais 

conselhos de classe. Veja-se:  

 

(...) 

 

Nesse ponto, destaco que a natureza jurídica ‘sui generis’ da OAB já era 

reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as anuidades 

cobradas pela OAB não possuem natureza tributária, posto que não se destinam 

à composição da receita da Administração Pública. Sintetizando estes dois 

entendimentos – natureza jurídica ‘sui generis’ da OAB e natureza não 

tributária das suas anuidades – o Supremo Tribunal de Justiça assentou, 

outrossim, que a OAB não se submete ao controle exercido pelo Tribunal de 

Contas da União. Confira-se: 

 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ORDEM  DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL - OAB. LEI N.º 8.906/94. ANUIDADES. NATUREZA 

JURÍDICA. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

1. Embora definida como autarquia profissional de regime especial ou sui 

generis, a OAB não se confunde com as demais corporações incumbidas do 

exercício profissional. 

2. As contribuições pagas pelos filiados à OAB não têm natureza 

tributária. 

3. O título executivo extrajudicial, referido no art. 46, parágrafo único, da 

Lei n.º 8.906/94, deve ser exigido em execução disciplinada pelo Código de 

Processo Civil, não sendo possível a execução fiscal regida pela Lei n.º 

6.830/80. 



 

13 
 

4. Não está a instituição submetida às normas da Lei n.º 4.320/64, com as 

alterações posteriores, que estatui normas de direito financeiro dos 

orçamentos e balanços das entidades estatais.  

5. Não se encontra a entidade subordinada à fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, realizada pelo 

Tribunal de Contas da União. 

6. Embargos de Divergência providos. 

(EREsp 503252 / SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 25/08/2004, DJ 18/10/2004, p. 181) 

 

 

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - EXECUÇÃO PARA 

COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES DA OAB. 

1. A OAB é classificada como autarquia sui generis e, como tal, diferencia-

se das demais entidades que fiscalizam as profissões. 

2. A Lei 6.830/80 é o veículo de execução da dívida tributária e da não 

tributária da Fazenda Pública, estando ambas atreladas às regras da Lei 

4.320, de 17/3/64, que disciplina a elaboração e o controle dos orçamentos 

de todos entes públicos do país. 

3. As contribuições cobradas pela OAB, como não têm natureza tributária 

não seguem o rito estabelecido pela Lei 6.830/80. 

4. Recurso especial provido. (REsp 497.871/ SC, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, Julgado em 15/05/2003, DJ 

02/06/2003, p. 292) 

 

Embora, aparentemente, seja assente na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça que a OAB é uma autarquia 

profissional de regime especial, sem igual em nosso ordenamento jurídico, assim 

como as anuidades recebidas dos advogados inscritos na respectiva seccional não 

possuem natureza tributária, operacional e patrimonial exercida pelo Tribunal 

de Contas da União, destaco, por ser importante, que setes entendimentos 

partiram do pressuposto de que a OAB não recebe verbas públicas, posto que as 

anuidades dos advogados inscritos não integram o orçamento da administração 

Pública, e também não possuí a gestão sobre bens públicos. 

Com efeito, não há dúvidas de que a OAB possuí natureza jurídica peculiar, 

pois, se de um lado exerce atividade típica de pessoa jurídica de direto privado, 

promovendo, ‚com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a 

disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil‛ (art. 44, 

inciso II, da Lei n° 8906/94), por outro ‘tem por finalidade defender a 

Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos 

humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida 

administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições 

jurídicas‛ (art. 44, inciso I, da Lei n°  8906/94), afinal trata-se de entidade que 
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se presta à fiscalização de profissão constitucionalmente privilegiada, com 

assentou o E. STF, na medida em que ‚advogado é indispensável à 

administração da justiça (...)‛, nos termos do art. 133 da Constituição Federal. 

Portanto, ao contrário do que sustenta o Ministério Público Federal, não há 

dúvidas de que a OAB não se equipara aos demais conselhos de classe, posto que 

a autonomia e independência em relação à Administração Direta e Indireta 

constituem pressupostos para o exercício institucional das atividades que lhe 

competem’‛. 

 

Referido entendimento do STF e da Justiça Federal do Distrito 

Federal, de fato, destoam do entendimento atual da Corte Suprema, no tocante 

aos demais conselhos de fiscalização profissional. Vejamos decisão que 

envolveu, como parte, o Conselho Federal de Medicina Veterinária: 

‚AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA 

JURÍDICA. AUTARQUIA FEDERAL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO 

PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE TÍPICA DO ESTADO. 

PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. ANÁLISE. 

AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA RESTAURAR O DEVIDO 

PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA E 

POSSIBILITAR UM MELHOR EXAME DA MATÉRIA. 1. Os conselhos de 

fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquias, consoante decidido 

no MS 22.643, ocasião na qual restou consignado que: (i) estas entidades são 

criadas por lei, tendo personalidade jurídica de direito público com autonomia 

administrativa e financeira; (ii) exercem a atividade de fiscalização de exercício 

profissional que, como decorre do disposto nos artigos 5º, XIII, 21, XXIV, é 

atividade tipicamente pública; (iii) têm o dever de prestar contas ao Tribunal de 

Contas da União (art. 71, II, CRFB/88). 2. Os conselhos de fiscalização 

profissional, posto autarquias criadas por lei e ostentando personalidade jurídica 

de direito público, exercendo atividade tipicamente pública, qual seja, a 

fiscalização do exercício profissional, submetem-se às regras encartadas no 

artigo 37, inciso II, da CRFB/88, quando da contratação de servidores. 

Precedente: RE 539.224, 1ª Turma Rel. Min. Luiz Fux, DJe.- 18/06/2012. 3. A 

fiscalização das profissões, por se tratar de uma atividade típica de Estado, que 

abrange o poder de polícia, de tributar e de punir, não pode ser delegada (ADI 

1.717), excetuando-se a Ordem dos Advogados do Brasil (ADI 3.026). 4. In 

casu, está em discussão tese relacionada à contratação dos impetrantes, ocorrida 

há mais de 10 (dez) anos, e a alegação de desrespeito ao processo de seleção e às 

regras constitucionais aplicáveis (art. 37, II, CRFB/88), fatos que tornam 
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imperativa a análise mais apurada do mandado de segurança, sobretudo em 

decorrência do princípio da proteção da confiança legítima. 5. Agravo 

regimental provido apenas para possibilitar um melhor exame do mandado de 

segurança e facultar às partes a oportunidade de sustentação oral‛. (MS 28469 

AgR-segundo / DF - Relator:  Min. DIAS TOFFOLI – Relator p/ Acórdão:  

Min. LUIZ FUX -  Julgamento:  19/02/2013  - Órgão Julgador:  Primeira 

Turma - DJe-087 -  PUBLIC 10-05-2013) 

 

Assim, após todas essas colocações, com citações doutrinárias e 

jurisprudenciais realizadas nas linhas anteriores, a conclusão a que se chega é 

que a Ordem dos Advogados do Brasil possui natureza jurídica bastante 

peculiar, que a afasta do âmbito de subsunção à “Lei de Anticorrupção”, pois, 

não pode ser entendida como uma mera “associação de pessoas” (um dos tipos 

de pessoas jurídicas referidas no par. único, do art. 1º, da referida norma legal, a 

quem a lei atingiria). 

A bem da verdade, mesmo não fazendo a OAB parte da 

Administração Pública, o fato de a instituição em comento em muitos aspectos 

dela (Administração Pública indireta) se assemelhar, na realidade seria muito 

mais plausível o entendimento de que as empresas poderiam, ao contratar com 

a OAB, responsabilizar-se de forma objetiva, administrativa e civilmente, pela 

prática de atos contra a referida instituição.  

Ademais, vale ressaltar, uma vez mais, que a OAB, apesar de 

exercer atividade típica de pessoa jurídica de direto privado – quando promove, 

“com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos 

advogados em toda a República Federativa do Brasil” (art. 44, inciso II, da Lei 

n° 8906/94) –, tem, também, por finalidade, “defender a Constituição, a ordem 

jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, 

e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo 

aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas” (art. 44, inciso I, da 

mesma lei), afinal trata-se de entidade que se presta à fiscalização de profissão 

constitucionalmente privilegiada, com assentou o E. STF, na medida em que 

‚advogado é indispensável à administração da justiça (...)‛, nos termos do art. 133, da 

CF. 

Dessa maneira, entende-se que a OAB não pode ser 

responsabilizada de forma objetiva, administrativa e/ou civilmente, como 

pessoa jurídica que é, pela prática de atos contra a administração pública, nos 

termos da “Lei Anticorrupção”. A OAB, na realidade, deverá primar pela 
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efetiva aplicação da norma em comento e pela punição aos que a descumpram, 

por ter ela por finalidade, como acabamos de ver, a defesa da ordem jurídica do 

Estado democrático de direito, além de pugnar pela boa aplicação das leis, bem 

como pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento das 

instituições.  

Ademais, a exclusão da OAB como pessoa jurídica passível de 

punição se denota por meio da interpretação clara de alguns outros dispositivos 

da “Lei Anticorrupção”, pois, nota-se que a norma pretende atingir pessoas 

jurídicas de natureza societária bastante diversa daquela da OAB, pois não se 

pode admitir, por exemplo, que a OAB sofreria as sanções previstas nos incisos 

II ou III, do art. 19 da lei2.  

                                                           
2
 Art. 19 “Em razão da prática de atos previstos no art. 5

o
 desta Lei, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação 

judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das 

seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras: I (...); II - suspensão ou interdição parcial de suas 
atividades;  III - dissolução compulsória da pessoa jurídica;”. 


