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Trata o caso em apreço de consulta formulada pela advogada, Layza de Oliveira
Souza Araújo onde almeja exame acerca de situação em tese, conforme trecho da fl.
02, dos autos que segue transcrito:
“Gostaria de fazer uma consulta genérica com relação a compatibilidade ou não do
exercício da advocacia em caso de nomeação no cargo de Diretor do NAC (núcleo de
atendimento ao contribuinte), pertencente à Secretaria Municipal da Fazenda. Segue
em anexo a Lei Complementar com as competências do cargo para análise.).”
É o Relatório, passo a opinar.
PARECER

Conforme orientação firmada por esta Turma “A admissibilidade da consulta
submetida ao Tribunal de Ética e Disciplina está adstrita ao preenchimento de dois
requisitos: (i) ser formulada em tese e (ii) mesmo que em tese, não evidenciar ‘interesse
de obtenção de prejulgamento para casos específicos’” (TED-OAB/ES; Rel.ª Dr.ª Giulia Pippi
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Nesse sentido, resta evidenciado no caso sub examine que a consulta foi
formulada em tese, não havendo circunstâncias que indiquem interesse em
prejulgamento para casos específicos, de modo que admito a presente consulta e
passo a responde-la.
Consoante se depreende dos autos, busca a consulente parecer acerca da
possibilidade de servidor público municipal da Secretaria Municipal da Fazenda,
(Diretor do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte), exercer a advocacia, pois bem:
As causas de incompatibilidade e de impedimento
respectivamente, nos artigos 28 e 30 do EAOAB, verbis:

estão previstas,

Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as
seguintes atividades: I - chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do
Poder Legislativo e seus substitutos legais; II - membros de órgãos do
Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de
contas, dos juizados especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem
como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de
deliberação coletiva da administração pública direta e indireta III ocupantes de cargos ou funções de direção em Órgãos da Administração
Pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas
controladas ou concessionárias de serviço público; IV - ocupantes de
cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do
Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro; V ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a
atividade policial de qualquer natureza; VI - militares de qualquer
natureza, na ativa; VII - ocupantes de cargos ou funções que tenham
competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e
contribuições parafiscais; VIII - ocupantes de funções de direção e
gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. (grifamos)

1

No mesmo sentido: Processo n.º 179402017-0, Rel. Dr. Rodolfo Gomes Amadeo; Processo n.º
30452019-0, Rel. Dr. Marlilson Machado Sueiro de Carvalho; Processo n.º 291212019-0, Rel. Dr. Bruno
Richa Menegatti.
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Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia: I - os servidores da
administração direta, indireta e fundacional, contra a Fazenda Pública
que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora; II - os
membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor
das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de
economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas
concessionárias ou permissionárias de serviço público. Parágrafo único.
Não se incluem nas hipóteses do inciso I os docentes dos cursos
jurídicos.(grifamos)

Em princípio se poderia imaginar que o caso apresentado esbarrasse na
incompatibilidade do artigo 28 inciso III, dada a titularidade do cargo, qual seja “diretor
do núcleo de atendimento ao contribuinte”, entretanto, de se ter em mente que não é a
denominação do cargo o que vai ditar se está-se diante de impedimento ou
incompatibilidade, devendo ser observada, em normativo próprio, sua competência de
forma específica, o que não é possível nessa esfera de análise2.
Com efeito, são os cargos de direção envolvendo poder decisório sobre interesse
de terceiros, os que implicam incompatibilidade com a advocacia, porém, não se
tratando de cargo ou função de direção, cujo ocupante possua real poder decisório, não
há que se falar em incompatibilidade (proibição total à prática da advocacia).
Necessário atentar, entretanto, para o fato de que a Secretaria Municipal da
Fazenda é o órgão responsável pela gestão financeira e tributária do município e, nesse
contexto se torna importante observar ainda a incompatibilidade constante do inciso
VII, sendo necessária, igualmente, a análise da competência frente ao normativo
próprio.
De toda sorte, ainda que seja caso de superação das incompatibilidades dos
incisos III e VII do artigo 28, após análise específica da competência, persiste na
hipótese ventilada, o impedimento constante do inciso I do artigo 30 do EAOAB.

2

Art. 15. Compete exclusivamente à 1ª (Primeira) Turma do Tribunal de Ética e Disciplina, chamada
Deontológica, sem prejuízo da competência prevista no artigo antecedente: II – responder as consultas
formuladas em tese, envolvendo matéria de cunho éticodisciplinar e estabelecer diretrizes e parâmetros
éticos a serem observados pela classe
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Nesse sentido já se manifestou o CFOAB, verbis:
Pedido de inscrição formulado por assistente técnico da Secretaria da Fazenda do
Estado de Minas Gerais. Incompatibilidade face regra inserta no art. 28, VII, da
Lei nº 8.906. Recurso conhecido mas não provido. (Proc. nº 4.646/95/PC, Rel.
Marcelo Guimarães da Rocha e Silva, j. 30.3.95, D.J. de 5.4.95, p. 8.596).
RECURSO N. 26.0000.2018.004613-4/PCA - Recorrente: Dalila Maria Conceição
Almeida Lima. Interessado: Conselho Seccional da OAB/Sergipe. Relator:
Conselheiro Federal André Luiz de Souza Costa (CE). Ementa n. 039/2019/PCA.
Recurso. Pedido de inscrição principal. Exercício do cargo em comissão de
Assessora Administrativa lotada na Secretaria da Fazenda do Município de
Aracaju/SE e exercício da advocacia. Inexistência de incompatibilidade.
Inteligência dos arts. 28, III e VII, do EAOAB. Anotação de impedimento.
Aplicação do art. 30, I, do EAOAB. Interpretação restritiva. Provimento. 1) O
exercício do cargo de Assessora Administrativa lotada na Secretaria da
Fazenda do Município de Aracaju/SE é compatível com o exercício da advocacia,
gerando apenas impedimento, nos termos do art. 30, I, do Estatuto da Advocacia
e da OAB. 2) Exercício de cargo com ausência de poder de decisão sobre
interesses de terceiros e com inexistência de atividades tributárias com
competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e
contribuições parafiscais. 3) Recurso provido. Acórdão: Vistos, relatados e
discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros da Primeira
Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o
quorum mínimo exigido pelo art. 92 do Regimento Geral, por unanimidade, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Impedido de votar o
Representante da OAB/Sergipe. Brasília/DF, 19 de março de 2019. José Alberto
Ribeiro Simonetti Cabral,Presidente. André Luiz de Souza Costa, Relator.
(DEOAB, a.1, n. 65, 2.4.2019, p. 2) (Grifamos)

O inciso I do artigo 30 do EAOAB impõe aos servidores públicos impedimento
para advogar contra a Fazenda Pública que os remunere referindo-se o termo “Fazenda
Pública”, à União, ao Estado Membro ou ao Município, incluindo-se as respectivas
unidades vinculadas a esses entes políticos, já que o conceito de Fazenda Pública é uno,
abrangendo órgãos e poderes do ente da federação (municipal, estadual ou federal) a
que estiver vinculado o servidor;
Assim, por ter a lei se referido à Fazenda Pública e não a órgãos ou poderes, o
servidor público está impedido de advogar contra o órgão ao qual está diretamente
vinculado e contra qualquer de seus órgãos ou poderes, pois a Fazenda pública que o
remunera é a mesma para todos eles.
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Nesse sentido, preleciona José dos Santos Carvalho Filho3:
“Em algumas espécies de demanda, as pessoas de direito público têm sido
nominadas de Fazenda Pública, e daí expressões decorrentes, como
Fazenda Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal. Trata-se de
mera praxe forense, usualmente explicada pelo fato de que o dispêndio
com a demanda é debitado ao Erário da respectiva pessoa. Entretanto,
Fazenda Pública igualmente não é pessoa jurídica, de modo que,
encontrando-se tal referência no processo, deverá ela ser interpretada
como indicativa de que a parte é a União, o Estado, o Município e, enfim,
a pessoa jurídica a que se referir a Fazenda.”
O conceito de Fazenda Pública, portanto, deve ser o mais abrangente possível,
de modo que o empregado de uma sociedade de economia mista federal, por exemplo,
por ser entidade empregadora vinculada à União, não pode advogar contra esta última,
nem contra qualquer autarquia, fundação pública ou empresa pública federais, nem
contra sociedade de economia mista controlada ou mantida pela União; o servidor de
uma fundação pública estadual não pode advogar contra o Estado a que vinculado, nem
contra as autarquias e demais entidades desse mesmo Estado, e assim por diante.
O CFOAB já se manifestou no mesmo sentido, conforme ementa que segue
colacionada, in verbis:
CONSULTA N. 49.0000.2014.014332-3/OEP. Assunto: Consulta. Impedimentos do
artigo 30 da Lei 8906/94. Consulente: Lazaro Adelmo Mendonça OAB/GP 30463.
Relator: Conselheiro Federal Pedro Henrique Braga Reynaldo Alves (PE).
EMENTA N. 120/2018/OEP. CONSULTA - IMPEDIMENTOS DO ART.30, INCISO
I DO EAOAB E SUA APLICAÇÃO A EMPREGADOS CELETISTAS DE
EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. O conceito de
"servidor público" seja na jurisprudência da OAB como dos Tribunais pátrios,
para fins de limitação ética do exercício de seus misteres (inclusive cumulação de
cargos etc.), é considerado em seu sentido lato, englobando os empregados de
empresas públicas e sociedades de economia mista, ainda que de regime celetista.
Limitação ao exercício da advocacia que se impõe não apenas em relação à
empresa empregadora mas também em relação à Fazenda Pública a qual esteja
vinculada, aí consideradas todas as entidades da administração direta, indireta e
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009. p. 1044.
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fundacional do respectivo ente federativo, não importando se a prática da
advocacia se dá em jurisdição voluntária ou contenciosa. Exclui-se de tal
restrição ao exercício da advocacia a empresa cujo ente público mantenha mera
participação acionária sem papel de gestão e/ou controle. Acórdão: Vistos,
relatados e discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros do
Órgão Especial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade,
responder à consulta, nos termos do voto Relator. Brasília, 05 de agosto de 2018.
Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente. Felipe Sarmento Cordeiro, Relator ad
hoc. (DOU, S. 1, 14.08.2018, p. 322).(Grifei)

Não custa lembrar, que o impedimento de que trata o art. 30, I do EAOAB,
reflete imperativo de ordem ética, decorrente do princípio da moralidade da
Administração Pública previsto no art. 37, caput da Constituição. Nesse contexto, não
se admitiria que funcionário público, ainda que livre para exercer a profissão, pudesse
vir a patrocinar interesses particulares contra quaisquer pessoas jurídicas integrantes da
Administração Pública direta ou indireta do ente federativo ao qual se encontra
vinculado.
Com efeito, em referência específica ao que se pretende ver desvendado nessa
consulta, respeitosamente entendo e consigno que o servidor público da Secretaria
Municipal da Fazenda, que não exerce cargo incompatível com a advocacia está
impedido de exercer a advocacia contra o Município e quaisquer autarquias, fundações,
sociedades de economia mista e empresas públicas à ele vinculadas.
Registre-se oportunamente que os impedimentos em razão da vinculação do
servidor público à Administração Pública, dada sua natureza ética envolvem aspectos de
caráter permanente, conforme expressa a ementa de julgado do Tribunal de Ética da
OAB/SP que segue:
IMPEDIMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – EXERCÍCIO DA ADVOCACIA
SUJEITO AO IMPEDIMENTO DO ARTIGO 30, I, DO ESTATUTO DA
ADVOCACIA – IMPOSSIBILIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO EXERCER
ADVOCACIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE O REMUNERA – LIMITES
ÉTICOS PERMANENTES.
Há impedimento para que servidor público advogue contra a Fazenda Pública que
o remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora. O conceito de
Fazenda Pública é uno, abrangendo órgãos e poderes do ente da federação
(municipal ou estadual ou federal) a que estiver vinculado o servidor. Os
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impedimentos em razão da vinculação do servidor público à Fazenda Pública são
de caráter permanente, pois são de natureza ética, seja pelo uso de informações
privilegiadas, violação de sigilo profissional, lealdade. Precedentes E-4.824/2017
e E-4.661/2016. Proc. E-5.265/2019 - v.u., em 18/09/2019, do parecer e ementa da
Relatora – Dra. REGINA HELENA PICCOLO CARDIA, Revisor – Dr. EDUARDO
DE OLIVEIRA LIMA, Presidente Dr. GUILHERME MARTINS MALUFE. (Grifei)

Este é o parecer que submeto à apreciação deste sodalício.
*
*

*

- Membro EDUARDO ROCHA LEMOS (Vogal):
Acompanho o voto divergente.
*
*

*

- Membro MARLILSON M. SUEIRO DE CARVALHO (Presidente
da Turma/Vogal):
Divirjo.
VOTO DIVERGENTE
Após ler a Lei Complementar n.º 003/2015, do município de Barra de São Francisco,
ouso divergir da eminente relatora. É que, com a maior das venias, penso ser caso de
incompatibilidade.
A meu sentir, o cargo de diretor do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC,
órgão integrante da secretaria municipal da fazenda, atrai a incidência do artigo 28, III,
do EAOAB, que estabelece a incompatibilidade. Segundo tal norma, para que haja
incompatibilidade, basta ser “ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da
Administração Pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas
controladas ou concessionárias de serviço público”. Nada mais se exige. Ora, o diretor
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do NAC, com a maior das venias, se enquadra em tal incompatibilidade. Esclareço que
o NAC, pela lei, só tem um diretor, logo, por uma questão de decorrência lógica e do
próprio título, ele é o chefe maior do núcleo, inclusive, tendo 03 (três) assistentes.
Portanto, com a maior das venias, não vejo como não enquadrar a hipótese no artigo 28,
III, do EAOAB.
Apenas como argumento adicional para reforçar a incompatibilidade, nós estamos
falando de um diretor de um núcleo vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda, sendo
que a diretoria dele é a responsável por "facilitar o atendimento a todos os contribuintes
que procuram o setor; executar, orientar, informar, esclarecer dúvidas e adotar
procedimentos ágeis; fazer campanhas educativas e de conscientização e buscar
parcerias para o bom andamento das atividades de competências do Núcleo.".
Ante todo o exposto, pedindo venia aos que pensam em contrário, divirjo,
respeitosamente, da Eminente Relatora, e reputo que a hipótese em exame é caso de
incompatibilidade, nos termos da fundamentação supra.
É como penso e voto.
*
*

*

SÚMULA DE JULGAMENTO: Por maioria, nos termos do voto divergente do Dr.
Marlilson Machado Sueiro Carvalho.
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