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- Membro MARIA IACY NASCIMENTO FAGUNDES DE ARAGÃO
(Relatora):
RELATÓRIO

Trata-se de consulta acerca de existência de impedimento do exercício simultâneo do cargo de
Coordenador do Procon Municipal e da advocacia.

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 Bachour
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Como se demonstra, a consulta foi formulada em tese e não se evidencia o interesse de
obtenção de prejulgamento para casos específicos, de modo que admito a presente consulta e
passo a responde-la.

Requer a consulente informação acerca de existência de impedimento do exercício simultâneo
do cargo de Coordenador do Procon Municipal e da advocacia.

Importante destacar se tratar de resposta em tese, conforme preveem o artigo 71, II do Código
de Ética e Disciplina da OAB, o artigo 15, inciso II do Regimento Interno da OAB/ES, de
modo que a orientação e o aconselhamento ético ora proferidos por este E. Tribunal não
possam ser utilizados como se direcionados fossem ao caso concreto apresentado pela
Consulente.
Segundo Paulo Lobo2, interessa ao Estatuto muito menos os tipos ou denominações dos
cargos e mais a função de direção “que detenha poder de decisão relevante sobre interesses de
terceiros”. Portanto, não é qualquer cargo, mesmo quando seu titular seja denominado diretor,
que concretiza a hipótese. O cargo pode ser de direção, assessoramento superior, coordenação,
superintendência, gerência, administração, mas haverá de deter o poder de decisão relevante

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.
2
LÔBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB – 13ª ed. – São Paulo: Saraiva Educação.
2020. p. 208/209.
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que afete direitos e obrigações de terceiros, ou seja, dos que não integram a respectiva
entidade.
Não se incluem no tipo os ocupantes de cargos que, apesar da denominação, apenas
assessoram mas não decidem, pouco importando o grau de influência que ostentem, ou
aqueles cujas atribuições se sujeitem ao controle de superior hierárquico no mesmo
estabelecimento ou órgão da entidade. Neste sentido, não gera incompatibilidade cargo de
diretor de escola pública, cuja atividade acha-se circunscrita a coordenar e executar
determinações superiores (CFOAB, Proc.5.540/2001/PCA).

Prossegue ainda, afirmando que são excluídos da hipótese legal os cargos ou funções diretivas
de natureza burocrática ou interna, ou que assessorem, informem ou instruam processos para
decisão de autoridade superior. Considera-se não a natureza do provimento do cargo, se
efetivo ou em comissão, mas o alcance de seu poder de decisão. O cargo de provimento em
comissão ou a função de confiança, por si só, não geram incompatibilidade, se não
constituírem função de direção com poder decisório, que possa repercutir em interesses de
terceiros.

Por fim, enquadram-se nesse tipo de incompatibilidade os dirigentes de entidades cujos atos
estejam sujeitos a mandado de segurança quando exercerem função delegada do Poder
Público.

No caso em tela, referente ao cargo de Coordenador do Procon Municipal, a princípio,
vislumbra-se como uma função de direção da Administração Pública, incidindo em caso de
incompatibilidade, nos termos do artigo 28, inciso III do Estatuto da Advocacia e da OAB 3.
3

Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades:
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Contudo, como já explicitado, há de se atentar se o ocupante do cargo possui competência
para decidir ou apreciar pleitos ou processos que lhe sejam direcionados. Meros despachos
administrativos de encaminhamento ou emissões de opiniões não têm o condão de
caracterizar a incompatibilidade prevista no artigo 28, inciso III do Estatuto da OAB.

Neste sentido já se manifestou o Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo,

EMENTA 02 - INCOMPATIBILIDADE - ART.28 DO ESTATUTO DA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - DIRETOR DO PROCON
O exercício do cargo de Diretor do Procon é incompatível com o exercício da
advocacia, excepcionado seu exercício somente para o órgão ao qual está vinculado.
Inteligência do artigo 28, III, IV do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
(Precedentes:
Processo
E
2.982/2004,
Representação
n.
º
12.0000.2013.005487-9/PCA). Por fim, caberá aos interessados comunicar à OAB,
através da Comissão de Seleção e Inscrição sua nomeação, apresentando a Portaria
respectiva para deliberação e anotações pertinentes, já que este parecer analisa em
tese o tema apresentado, cabendo àquela a palavra final sobre o caso concreto
Proc. E-4.832/2017 - v.u., em 17/08/2017, do parecer e ementa do Rel. Dr.
EDUARDO AUGUSTO ALCKMIN JACOB, Rev. Dr. FABIO KALIL VILELA
LEITE - Presidente Dr. PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI.
INCOMPATIBILIDADE
– PROCON –
DIRETOR
EXECUTIVO
–
ADVOGADO - Efetivo poder de decisão e deliberação sobre interesses de
terceiros, impossibilitando o exercício concomitante com a advocacia judicial e
extrajudicial, enquanto permanecer no cargo – Poder deliberativo da OAB sem
afronta à Constituição. (...) Inteligência dos artigos 28, III, do Estatuto, 18, I, 63
“usque” 67 do Regimento Interno da OAB/SP, lei estadual 9.192/95, art. 2º, 3º, 10,
13 e 14, da Constituição Federal, art. 5º, XIII e 22, XVI e precedentes
CON-0026/2002 do Conselho Federal, processos E-2.004/99 e E-2.529/02, deste
Tribunal. (Processo E – 2.982/2004, Relator Dr. Fábio K. Vilela Leite, Revisor:
Guilherme Florindo Figueiredo.

...
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;
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Na mesma trilha, o Conselho Federal da OAB:

EMENTA N 054/2016/PCA RECURSO. INCOMPATIBILIDADE. ART.28 DO
ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DIRETOR
DO PROCON. O exercício do cargo de Diretor do Procon é incompatível com o
exercício da advocacia, excepcionado seu exercício somente para o órgão ao qual
está vinculado. Inteligência do artigo 28, III, IV do Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil (Representação n. º 12.0000.2013.005487-9/PCA)

Assim, por todo o exposto, entendo pela existência de incompatibilidade do exercício
simultâneo do cargo de Coordenador do Procon Municipal com o exercício da advocacia fora
do âmbito do órgão ao qual está vinculado, se sua atribuição constituir função de direção com
poder decisório, que possa repercutir em interesses de terceiros, nos termos do Art. 28, III, do
EAOAB.

Este é o parecer que submeto à apreciação desta Turma.

Vitória – ES, 15 de outubro de 2021.

*
*

*

- Membro ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONÇA
PEZENTE (Vogal):
Acompanho a Relatora.
*
*

*
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- Membro EDUARDO ROCHA LEMOS (Vogal):
Acompanho(a) a Relatora..
*
*

*

- Membro MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO
(Vogal/Presidente de Turma):
Acompanho(a) a Relatora.
*
*

*

SÚMULA DE JULGAMENTO: à unanimidade conhecer da consulta e respondê-la, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

EMENTA E ACÓRDÃO
INCOMPATIBILIDADE – COORDENADOR PROCON MUNICIPAL – ADVOGADO.
Incompatibilidade do exercício simultâneo do cargo de Coordenador do Procon Municipal
com o exercício da advocacia fora do âmbito do órgão ao qual está vinculado, se sua
atribuição constituir função de direção com poder decisório, que possa repercutir em
interesses de terceiros, nos termos do Art. 28, III, do EAOAB.
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