
SUMÁRIO 
 
 
ANEXOS 
 
- Aviso de 7 de agosto de 1843, aprovando os Estatutos do Instituto dos Advogados 
Brasileiros ............................................................................................................................. 
- Decreto nº 7.836/1880 - Organização da Ordem dos Advogados Brasileiros ...................... 
- Decreto nº 19.408/1930 - Criação da Ordem dos Advogados Brasileiros ............................ 
- Decreto nº 20.784/1931 - Criação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
Brasileiros ............................................................................................................................ 
- Resolução nº 02/1994 – Estabelece as disposições transitórias relativas à aplicabilidade da 
Lei 8.906/94 .......................................................................................................................... 
- Resolução nº 01/2003 – Segunda Câmara do Conselho Federal da OAB............................. 
- Ações Diretas de Inconstitucionalidade – STF 

ADI 1105......................................................................................................... 
ADI 1127......................................................................................................... 
ADI 1194......................................................................................................... 
ADI 1552......................................................................................................... 
ADI 3026 .......................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS 
 

AVISO DE 7 DE AGOSTO DE 1843 
 

Approvando os Estatutos do Instituto dos Advogados 
Brasileiros. 

 
Sua Magestade o Imperador, deferindo benignamente ao que lhe representarão 

diversos advogados d’esta Côrte, manda pela secretaria de Estado dos Negocios da Justiça, 
approvar os estatutos do Instituto dos advogados Brasileiros, que os supplicantes fizeram 
subir á sua Augusta Presença, e que com esta baixão assignados pelo Conselheiro Official-
maior da mesma Secretaria de Estado; com a clausula porém de que será tambem 
submettido á Imperial approvação o regulamento interno, de que tratão os referidos 
estatutos. 
 
 Palacio do Rio de Janeiro, em 7 de agosto de 1843. 
 
Honorio Hermeto Carneiro Leão 
 

ESTATUTOS DO INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS 
 
 Art. 1º Haverá na capital do Imperio um Instituto com o titulo - Instituto dos 
Advogados Brasileiros -, do qual serão membros todos os Bachareis formados em Direito 
que se matricularem dentro do praso marcado no regimento interno, onde igualmente se 
determinarão o numero e qualificações dos membros effectivos, honorarios, e 
supranunmerarios residentes na Côrte e nas Provincias. 
 
 Art. 2º O fim do Instituto é organisar a ordem dos advogados, em proveito geral da 
sciencia da jurusprudencia. 
 
 ............................................ 
 

DECRETO Nº 7.836, DE 28 DE SETEMBRO DE 1880 
 

Approva os estatutos do Instituto dos Advogados 
Brasileiros. 

 
 Attendendo ao que Me requereu o Instituto dos Advogados Brazileiros, 
devidamente representado, e Conformando-me por Immediata Resolução de 18 deste mez 
com o parecer da Secção de Justiça do Conselho de Estado, Hei por bem Approvar os 
novos estatutos do mesmo Instituto. 
 Manoel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro de Estado, Senador do Imperio, 
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido e faça 
executar. 
 Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Setembro de 1880, 59o da Independencia e do 
Imperio. 
 



 Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Manoel Pinto de Souza Dantas 
 

Estatutos do Instituto dos Advogados Brazileiros 
 

CAPITULO I 
 

Da organização e fim do Instituto 
 

Art. 1º O Instituto dos Advogados da capital do Imperio é a associação de cidadãos 
brazileiros, graduados em direito pelas faculdades, academias e universidades nacionaes ou 
estrangeiras. 

§ 1º O fim do Instituto é organizar a ordem dos advogados e o estudo do direito e 
jurisprudencia em geral. 
 ........ 
 
 Rio de Janeiro, 6 de Março de 1877. 
Joaquim Saldanha Marinho, presidente.  
José da Silva Costa, secretario. 
 

CRIAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS BRASILEIROS 
 

DECRETO Nº 19.408, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1930 
 

Reorganiza a Côrte de Appellação e dá outras 
providencias. 

 
O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil:  
 
Attendendo à necessidade de prover ao melhor funccionamento da Justiça local do 

Districto Federal, fazendo eqüitativa distribuição dos feitos, normalizando o desempenho 
dos cargos judiciários, diminuindo os ônus aos litigantes, em busca do ideal da justiça 
gratuita, prestigiando a classe dos advogados, e, enquanto não se faz a definitiva 
reorganização da Justiça, decreta:  

 
Art. 1º A Côrte de Appellação do Distrito Federal, constituída de vinte e dous 

desembargadores, se compõe de seis Câmaras, sendo a primeira e a segunda criminais, a 
terceira e a quarta cíveis e a quinta e a sexta de agravos, cada uma com três membros e 
presididas pelos vice-presidentes originários da Corte.  

 
Art. 2º A Côrte de Appellação será presidida por um presidente, as camaras 

criminaes pelo primeiro vice-presidente, as civeis pelo segundo e as de aggravo pelo 
terceiro.  

Art. 3º O presidente, os vice-presidentes e os membros das camaras serão eleitos 
pela Côrte de Appellação, sendo aquelles pelo prazo de dous annos, prohibidas as 
reeleições.  

 



Art. 4º As attribuições da Côrte de Appellação e das camaras são as definidas na 
legislação vigente, distribuidos os processos alternada e obrigatoriamente a cada camara na 
esphera das suas attribuições criminal, civel e de aggravos.  

Parágrapho unico. Os feitos serão processados e julgados de accôrdo com a 
legislação vigente, applicado aos julgamentos criminaes o disposto no art. 1.169 e 
parágraphos do decreto n. 16.752, de 31 de dezembro de 1924, sendo sempre julgados em 
sessão secreta os recursos criminaes do Ministerio Publico, nos processos de crimes 
inafiançaveis de reo solto.  

 
Art. 5º Os acórdãos das camaras constituem decisão da última instância, salvo as 

excepções expressas nos arts. 100 e 102 do decreto n. 16.273, de 20 de dezembro de 1923, 
que ficam revigorados, e as decisões de recebimento ou rejeição de queixa ou denuncia nos 
processos da competencia originaria da Côrte.  

 
Art. 6º Os embargos e recursos aos acórdãos das camaras serão julgados pelas duas 

camaras criminaes, civeis e de aggravo, respectivamente, em sessão conjunta, tendo o 
presidente voto de desempate.  

 
Art. 7º Fica restabelecido o instituto dos prejulgados, creado pelo decreto n. 16.273, 

de 20 de dezembro de 1923, destinado a uniformizar a jurisprudencia das camaras.  
Art. 8º Todos os recursos para as camaras da Côrte de Appellação serão arrazoados 

na primeira instancia.  
 
Art. 9º As camaras se reunirão duas vezes por semana, no minimo, em dias 

previamente designados pelos seus presidentes.  
 
Art. 10. Nos impedimentos occasionaes dos juizes das camaras, a substituição se 

fará pelos das outras, na ordem numerica das camaras e de antiguidade dos juizes, sendo os 
da sexta camara substituídos pelos da primeira.  

Parágrapho unico. O Presidente da Côrte será substituído pelos vice-presidentes, na 
ordem numérica, e estes pelos desembargadores mais antigos nas respectivas camaras 
conjunctas.  

 
Art. 11. As férias dos magistrados e membros do Ministerio Publico, limitadas a 

quarenta e cinco dias, serão gosadas de uma só vez, em qualquer época do anno, tendo-se 
em consideração a conveniencia do serviço publico.  

 
Art. 12. O presidente da Côrte regulará o goso das férias dos magistrados, não 

permittindo a ausencia simultanea de mais de tres desembargadores, um de cada camara 
conjuncta.  

Parágrapho único. Os desembargadores em goso de férias ou licenças serão 
substituidos pelos juizes de direito convocados pelo presidente da Côrte de Appellação.  

 
Art. 13. O Conselho Supremo da Côrte de Appellação, com a designação de 

"Conselho de Justiça", se constitue dos presidentes das tres camaras, terá como presidente o 
da Côrte e exercerá as attribuições que lhe são conferidas na legislação vigente.  

 



Art. 14. Os magistrados e membros do Ministerio Publico não poderão exercer 
qualquer cargo de eleição, nomeação ou commissão, mesmo de natureza gratuita, salvo o 
exercicio do magisterio.  

 
Art. 15. Os funccionarios e serventuarios da Justiça (decreto n. 16.273, de 20 de 

dezembro de 1923) são obrigados a exercer pessoalmente as suas funcções e só poderão se 
afastar de seus cargos em goso de férias ou licenças por motivo de molestia, regularmente 
concedidas, casos em que serão substituidos na forma da lei.  

 
Art. 16. Ao funccionário ou serventuario da Justiça que pedir mais de dous annos 

de licença para tratamento de saude será applicado o preceito dos arts. 281 e 282 do decreto 
numero 16.273, de 20 de dezembro de 1923, se comprovada a invalidez.  

 
Art. 17. Fica creada a Ordem dos Advogados Brasileiros, órgão de disciplina e 

selecção da classe dos advogados, que se regerá pelos estatutos que forem votados pelo 
Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, com a collaboração dos Institutos dos 
Estados, e approvados pelo Governo.  

 
Art. 18. Todos os feitos civeis e criminaes e administrativos na justiça local do 

Districto Federal serão distribuidos, alternada e obrigatoriamente, aos respectivos juizos, na 
esphera das suas attribuições, exercendo o Ministerio Publico severa vigilância para 
assegurar a igualdade nas distribuições.  

§ 1o As petições iniciaes dos feitos da competencia das varas civeis, uma vez 
distribuidas, serão immediatamente remettidas pelo distribuidor, em protocollo, com a 
precisa indicação do dia e hora da distribuição, ao respectivo escrivão.  

§ 2o Si o interessado não promover a diligencia requerida no prazo de tres dias, o 
escrivão devolverá a petição por protocollo, cancellando o distribuidor a distribuição e 
fazendo a devida compensação com a primeira petição da mesma natureza que entrar.  

 
Art. 19. Ficam revogados o decreto n. 18.393, de 17 de setembro de 1928 e os arts. 

2o e 5o do decreto n. 5.672, de 9 de março de 1929, e revigorado o regimento de custas 
approvado pelo decreto n. 10.291, de 25 de junho de 1913, com as restricções contidas no 
art. 3o do decreto n. 5.427, de 9 de janeiro de 1928, e paragrapho unico do art. 29 do 
decreto n. 5.053, de 6 de novembro de 1926, que continuam em vigor.  

Parágrapho unico. As custas devidas no Juizo de Accidentes do Trabalho serão 
cobradas de accôrdo com as rubricas relativas aos juizos civeis e curadorias de orphãos.  

 
Art. 20. A taxa judiciaria será paga em estampilhas, metade inutilizada pelo 

distribuidor, ao distribuir os feitos, e a outra metade pelo escrivão, ao fazer os autos 
conclusos para julgamento.  

 
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrario.  
 
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1930; 109º da Independencia e 42º da Republica. 
 
Getulio Vargas 
Osvaldo Aranha. 



 
CRIAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DA OAB 

 
DECRETO N. 20.784 - DE 14 DE DEZEMBRO DE 1931 

 
Aprova o Regulamento da Ordem dos Advogados 
Brasileiros 

 
 O Chefe do Govêrno Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, 
decreta: 
 
 Artigo unico. Fica aprovado, de acôrdo com o art. 17 do decreto n. 19.408, de 18 de 
novembro de l930, o Regulamento da Ordem dos advogados Brasileiros, que a este 
acompanha; revogadas as disposições em congtrario. 
 
 Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1931, 110o da Independencia e 43o da 
Republica. 
 
Getulio Vargas 
Oswaldo Aranha. 
 

Regulamento a que se refere o decreto n. 20.784, de 14 de dezembro de 1931 
 

CAPITULO I 
 

da ordem, seus fins e organização 
 
 Art. 1º A Ordem dos Advogados Brasileiros, creada pelo art. 17 do decreto n. 
19.408, de 18 de novembro de 1930, é o orgão de seleção, defesa e disciplina da classe dos 
advogados em toda a República. 
 
 Art. 2º A Ordem constitue serviço público federal, ficando, por isso, seus bens e 
serviços e o exercício de seus cargos, isentos de todo e qualquer imposto ou contribuição. 
 
 Art. 3º A Ordem compreende uma secção central, com séde no Distrito Federal, e 
uma secção em cada Estado e no Territorio do Acre, com séde na Capital respectiva. 
 ......... 
 
 Art. 4º A Ordem exercerá suas atribuições, em todo o territorio nacional, pelo 
Conselho Federal e pelo presidente e secretario geral; em cada secção, pela assembléa 
geral, pelo conselho e pela diretoria; em cada sub-secção, pela diretoria e pela 
assembléa geral. 
 ......... 
 
 Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1931. 
Oswaldo Aranha. 
 



RESOLUÇÃO Nº 02, DE 02 DE SETEMBRO DE 1994 
(DJ 14.09.94, p. 24.141, S1, com referendo do Conselho Pleno em 16.10.1994) 

 
Estabelece as disposições transitórias relativas à 
aplicabilidade da Lei nº 8.906, de 04.07.1994. 

 
A Diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ad 

referendum do Conselho Pleno, no uso das atribuições conferidas no art. 8º, X, do 
Regimento Interno, e nos arts. 82 e 84, da Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994, 
RESOLVE: 

 
Art. 1º As atribuições das comissões dos Conselhos Seccionais, instituídas segundo a 

Lei nº 4.215, de 27.04.1963, são mantidas até o dia 1º de fevereiro de 1995, permanecendo 
os atuais titulares no exercício de seus mandatos. 

 
Art. 2º Os pedidos de inscrição nos quadros da OAB, protocolizados antes do dia 05 

de julho de 1994, devem observar os requisitos e seguir os procedimentos previstos na Lei 
nº 4.215/63, inclusive quanto à publicação na imprensa oficial, para fins de impugnação. 

 
Art. 3º As inscrições provisórias podem ser convertidas em definitivas, mediante 

requerimento dos interessados, desde que as certidões de graduação em curso jurídico 
tenham sido expedidas: 

I – nas Universidades, pelo órgão central da reitoria incumbido do controle acadêmico; 
e 

II – nas federações de escolas superiores ou nas faculdades isoladas, pelo órgão 
competente para expedição dos diplomas, na forma de seus estatutos e desde que o curso 
tenha sido autorizado e reconhecido pelo Conselho de Educação e autoridades educacionais 
competentes. 

§ 1º Cabe aos Conselhos Seccionais solicitar, em caso de dúvida, ao órgão 
competente da instituição de ensino, informações a respeito das certidões. 

§ 2º Os requisitos contidos neste artigo, quanto à validade das certidões de 
graduação, devem ser observados para os novos pedidos de inscrição ao quadro de 
advogados. 

 
Art. 4º As Comissões de Ética e Disciplina observarão as regras do processo e dos 

procedimentos disciplinares da legislação anterior até o dia 1º de fevereiro de 1995. 
§ 1º Os Conselhos Seccionais assumirão as atribuições conferidas aos Tribunais de 

Ética e Disciplina, de 1º de fevereiro de 1995 até a data de sua instalação. 
§ 2º Os Presidentes dos Conselhos Seccionais encaminharão aos Tribunais de Ética e 

Disciplina, após a instalação destes, os processos disciplinares que estejam aguardando 
julgamento. 

§ 3º A partir do dia 1º de fevereiro de 1995 os processos disciplinares observarão as 
regras dos arts. 70 a 74, da Lei nº 8.906/94, devendo os Presidentes dos Conselhos 
Seccionais determinar sua redistribuição aos Conselheiros, para que encerrem a instrução, 
proferindo parecer preliminar a ser submetido aos Tribunais de Ética e Disciplina ou, na 
falta destes, aos Conselhos Seccionais. 

 



Art. 5º Enquanto não for editado o Código de Ética e Disciplina, serão observadas as 
regras deontológicas do Código de Ética Profissional, de 1934. 

 
Art. 6º Não estão enquadrados nas hipóteses de incompatibilidade introduzidas pelo 

art. 28, da Lei nº 8.906/94, os advogados e suplentes que tenham sido investidos, antes de 5 
de julho de 1994, nos cargos e funções considerados incompatíveis, quando exercidos a 
termo ou sob mandato, até o encerramento do prazo correspondente. 

 
Art. 7º Estão dispensados do Exame de Ordem: 
I – os bacharéis em direito que realizaram o estágio profissional de advocacia (Lei nº 

4.215/63) ou o estágio de prática forense e organização judiciária (Lei nº 5.842/72), no 
prazo de dois anos, com aprovação nos exames finais perante banca examinadora integrada 
por representante da OAB, até 04 de julho de 1994; 

II – os inscritos no quadro de estagiários da OAB, até 04 de julho de 1994, desde que 
realizem o estágio em dois anos de atividades e o concluam, com aprovação final, até 04 de 
julho de 1996; 

III – os matriculados, comprovadamente, nos cursos de estágio referidos no inciso I, 
antes de 05 de julho de 1994, desde que requeiram inscrições no Quadro de Estagiários da 
OAB, e o concluam com aprovação final, juntamente com o curso, até 04 de julho de 1996; 
(NR) 

IV – os que preencheram os requisitos do art. 53, § 2º, da Lei nº 4.215/63, e 
requereram suas inscrições até 04 de julho de 1994; e 

V – os que, tendo suas inscrições anteriores canceladas em virtude do exercício, em 
caráter definitivo, de cargos ou funções incompatíveis com advocacia, requererem novas 
inscrições, após a desincompatibilização. 

Parágrafo único. Os bacharéis em direito que exerceram cargos ou funções 
incompatíveis com a advocacia, inclusive em carreira jurídica, sem nunca terem obtido 
inscrição na OAB, se a requererem, serão obrigados a prestar Exame de Ordem. 

 
Art. 8º Os Conselhos Seccionais definirão, até o final do ano de 1994, mediante 

resolução ou nos seus regimentos internos, a composição, o modo de escolha e o 
funcionamento dos Tribunais de Ética e Disciplina, por eles eleitos. 

§ 1º Os membros dos Tribunais de Ética e Disciplina serão eleitos dentre integrantes 
dos Conselhos Seccionais e advogados de notável reputação ético-profissional. 

§ 2º O mandato dos membros dos Tribunais de Ética e Disciplina terá termo final 
idêntico ao dos Conselheiros Seccionais. 

§ 3º Ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 66, da Lei nº 8.906/94, o membro dos 
Tribunais de Ética e Disciplina perderá o mandato antes do seu término. 

§ 4º Na primeira sessão ordinária, após a posse, os Conselheiros Seccionais escolherão 
os membros dos Tribunais de Ética e Disciplina, que tomarão posse em sessão 
extraordinária especialmente convocada. 

 
Art. 9º Os Conselhos Seccionais deverão atualizar seus regimentos internos até o 

final do ano de 1994, estabelecendo procedimentos de adaptação transitória mediante 
resoluções. 

 



Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 11. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Brasília-DF, em 02 de setembro de 1994.  

José Roberto Batochio 
Presidente 
Paulo Luiz Netto Lôbo 
Relator 
 
[Comissão Revisora: Conselheiros Paulo Luiz Netto Lôbo (AL) – Presidente; Álvaro Leite 
Guimarães (RJ); Luiz Antonio de Souza Basílio (ES); Reginaldo Oscar de Castro (DF); 
Urbano Vitalino de Melo Filho (PE)] 
 

RESOLUÇÃO Nº 01/2003 – Segunda Câmara 
(DJ 10.04.2003, p. 551, S1) 

 
  A Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
no uso das suas atribuições legais e regulamentares (artigos 89, II, e 103 do Regulamento 
Geral c/c art. 3º, caput, do Provimento nº 95/2000), RESOLVE:  

Art. 1º Formalizada a notificação da decisão que imponha a advogado, sociedade de 
advogados ou estagiários sanção disciplinar que importe em vedação, transitória ou 
permanente, ao exercício da advocacia, deverá o Conselho Seccional competente, além das 
comunicações às autoridades judiciárias, inserir a informação, por meio eletrônico, no 
Cadastro de Sanções Disciplinares da OAB.  

Parágrafo único. Em se tratando de inscrição suplementar, a informação também 
deverá ser comunicada em mensagem eletrônica independente ao Conselho Seccional da 
inscrição principal. 

Art. 2º A notícia do trânsito em julgado da decisão ético-disciplinar, quando 
ocorrido em grau recursal, no Conselho Federal, será comunicada por meio eletrônico ao 
Conselho Seccional competente. 

  Art. 3º As informações de que trata o artigo 1º serão inseridas nos cadastros que 
cuidam os Provimentos nº 95, 98 e 99 e disponibilizadas, em caráter confidencial, mediante 
senha de acesso pessoal, à Diretoria do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais e aos 
membros da Segunda Câmara e do Órgão Especial do Conselho Federal.  
  § 1º Os Presidentes dos Tribunais de Ética e Disciplina, bem como os servidores 
lotados nas suas secretarias, terão acesso ao Cadastro, nos mesmos termos tratados no 
caput, limitada a consulta à jurisdição respectiva.  

§ 2º Os servidores lotados na Gerência de Órgãos Colegiados, no Órgão Especial e 
na Segunda Câmara do Conselho Federal terão acesso à integra do Cadastro.  

 



Art. 4º A reabilitação (Estatuto, artigos 11, § 3º, e 41) e a revisão disciplinares serão 
averbadas no Cadastro.  

 
Art. 5º As informações a que se referem os artigos 1º e 2º, resguardada sua 

confidencialidade, deverão ser levadas em conta na utilização do sistema instituído pelo 
Provimento nº 97.  

 
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. Dê-se ciência, registre-se e publique-se. 
 
Brasília, 7 de abril de 2003.  
Sergio Ferraz 

Secretário-Geral Adjunto em exercício 
 

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 
ADI 1105: Em 17.05.2006, o Supremo Tribunal Federal, “por maioria, julgou procedente a 
ação para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 7º da Lei nº 8.906, de 4 de 
julho de 1994, vencidos os senhores Ministros Marco Aurélio (Relator) e Sepúlveda 
Pertence. Votou a Presidente, Ministra Ellen Gracie. Redigirá o acórdão o Senhor Ministro 
Ricardo Lewandowski.” 
 
ADI 1127: Em 17.05.2006, o Supremo Tribunal Federal, “examinando os dispositivos 
impugnados na Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994: a) por unanimidade, em relação ao 
inciso I do artigo 1º, julgou prejudicada a alegação de inconstitucionalidade relativamente à 
expressão "juizados especiais", e, por maioria, quanto à expressão "qualquer", julgou 
procedente a ação direta, vencidos os Senhores Ministros Relator e Carlos Britto; b) por 
unanimidade, julgou improcedente a ação direta, quanto ao § 3º do artigo 2º, nos termos do 
voto do Relator; c) por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a 
inconstitucionalidade da expressão "ou desacato", contida no § 2º do artigo 7º, vencidos os 
Senhores Ministros Relator e Ricardo Lewandowski; d) por unanimidade, julgou 
improcedente a ação direta, quanto ao inciso II do artigo 7º, nos termos do voto do Relator; 
e) por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, quanto ao inciso IV do artigo 7º, 
nos termos do voto do Relator; f) por maioria, entendeu não estar prejudicada a ação 
relativamente ao inciso V do artigo 7º, vencidos os Senhores Ministros Joaquim Barbosa e 
Cezar Peluso. No mérito, também por maioria, declarou a inconstitucionalidade da 
expressão "assim reconhecidas pela OAB", vencidos os Senhores Ministros Relator, Eros 
Grau e Carlos Britto; g) por maioria, declarou a inconstitucionalidade relativamente ao 
inciso IX do artigo 7º, vencidos os Senhores Ministros Relator e Sepúlveda Pertence; h) por 
unanimidade, julgou improcedente a ação direta quanto ao § 3º do artigo 7º; i) por votação 
majoritária, deu pela procedência parcial da ação para declarar a inconstitucionalidade da 
expressão "e controle", contida no § 4º do artigo 7º, vencidos os Senhores Ministros 
Relator, Ricardo Lewandowski, Carlos Britto e Sepúlveda Pertence, sendo que este último 
também declarava a inconstitucionalidade da expressão "e presídios", no que foi 



acompanhado pelo Senhor Ministro Celso de Mello; j) por maioria, julgou parcialmente 
procedente a ação, quanto ao inciso II do artigo 28, para excluir apenas os juízes eleitorais e 
seus suplentes, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio; k) e, por votação majoritária, 
quanto ao artigo 50, julgou parcialmente procedente a ação para, sem redução de texto, dar 
interpretação conforme ao dispositivo, de modo a fazer compreender a palavra "requisitar" 
como dependente de motivação, compatibilização com as finalidades da lei e atendimento 
de custos desta requisição. Ficam ressalvados, desde já, os documentos cobertos por sigilo. 
Vencidos os Senhores Ministros Relator, Eros Grau, Carlos Britto e Sepúlveda Pertence. 
Votou a Presidente, Ministra Ellen Gracie. Redigirá o acórdão o Senhor Ministro Ricardo 
Lewandowski.” 
 
ADI 1194: 
a) Medida liminar: “Adiado o julgamento, pelo pedido de vista do Ministro Marco 
Aurelio, depois dos votos dos Ministros Relator, Francisco Rezek e Ilmar Galvão, que 
rejeitavam a preliminar de ilegitimidade, em tese, da requerente, dos votos dos Ministros 
Relator e Ilmar Galvão, que acolhiam a preliminar de ilegitimidade ativa, por falta de 
pertinência, em relação aos arts. 021, e seu parágrafo único, 022, 023, § 003 º do art. 024 e 
do art. 078, da Lei nº 8906, de 04.07.94, e do voto do Ministro Francisco Rezek, que 
considerava a ilegitimidade por falta de pertinência, exclusivamente, quanto ao art. 078. - 
Plenário, 16.02.1995. Prosseguindo no julgamento, o Tribunal , preliminarmente , por 
votação UNÂNIME , NÃO CONHECEU da ação por falta de pertinência temática, com 
relação aos arts. 022 , 023 e 078 da Lei nº 8906, de 04.07.94. Em seguida, foi o julgamento 
adiado por indicação do Relator. Retificaram, em parte, os votos proferidos anteriormente 
os Ministros Maurício Corrêa (Relator), Francisco Rezek e Ilmar Galvão. Subprocurador-
Geral da República, Dr. Haroldo Ferraz da Nóbrega. - Plenário, 23.11.1995. Prosseguindo o 
julgamento, o Tribunal por votação UNÂNIME , INDEFERIU o pedido de medida liminar 
com relação ao § 002º do art. 001º da Lei nº 8906, de 04.07.94 . Neste dispositivo não 
participou da votação o Ministro Celso de Mello, por estar ausente ocasionalmente. Por 
votação UNÂNIME , o Tribunal DEFERIU, parcialmente, a medida liminar para limitar a 
aplicação do art. 021 parágrafo único da mesma lei, aos casos em que não hajam 
estipulação contratual em contrário, e, com relação ao § 003 º do art. 024, o Tribunal, 
também por unanimidade de votos, deferiu o pedido de medida liminar para suspender, até 
a decisão final da ação, a vigência deste dispositivo. Votou o Presidente. Ausente, 
justificadamente, o Ministro Marco Aurélio. Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo 
Brindeiro. - Plenário , 14.02.1996 .
 
b) Mérito: “Preliminarmente, o Tribunal, por decisão unânime, negou provimento ao 
agravo regimental interposto pela 36ª e 46ª Subsecções da Ordem dos Advogados no 
Estado de São Paulo. Em seguida, após os votos dos Senhores Ministros Relator e 
Sepúlveda Pertence, que julgavam improcedente a ação, no que diz respeito ao § 002º do 
artigo 001º da Lei nº 8906, de 04 de julho de 1994; procedente, em parte, com relação ao 
artigo 021 e seu parágrafo único, para dar interpretação conforme à proposição “os 
honorários de sucumbência são devidos aos advogados dos empregados”, contida no caput 
desse artigo, visto que é disposição supletiva da vontade das partes, podendo haver 
estipulação em contrário, por ser direito disponível; e procedente para declarar a 
inconstitucionalidade do § 003º do artigo 024, no que foi acompanhado pelo Senhor 
Ministro Marco Aurélio, que também declarava a inconstitucionalidade do § 002º do artigo 



001º e do artigo 021 e seu parágrafo único, todos da lei em causa, o julgamento foi adiado 
pelo pedido de vista do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, o 
Senhor Ministro Carlos Velloso. Presidência do Senhor Ministro Maurício Corrêa. - 
Plenário, 04.03.2004. Renovado o pedido de vista do Senhor Ministro Gilmar Mendes, 
justificadamente, nos termos do § 1º do artigo 1º da Resolução nº 278, de 15 de dezembro 
de 2003. Presidência do Senhor Ministro Maurício Corrêa. - Plenário, 28.04.2004. 
Prosseguindo no julgamento, após os votos dos Senhores Ministros Maurício Corrêa 
(Relator), Sepúlveda Pertence, Carlos Velloso, Celso de Mello e o Presidente, que davam 
pela improcedência da ação, em relação ao § 2º do artigo 1º, e dos votos dos Senhores 
Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa, Carlos Britto e Cezar Peluso, 
que a julgavam procedente, o Tribunal aguardará o voto de desempate da Senhora Ministra 
Ellen Gracie. Em seguida, após os votos dos Senhores Ministros Maurício Corrêa (Relator) 
e Sepúlveda Pertence, que davam interpretação conforme a Constituição ao artigo 21, 
parágrafo único, e dos votos dos Senhores Ministros Marco Aurélio, Cezar Peluso e Gilmar 
Mendes, que davam pela sua inconstitucionalidade, sendo que este último propunha, ainda 
não observado, que fosse dado efeito ex nunc a tal dispositivo; e dos votos dos Senhores 
Ministros Relator, Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio e Gilmar Mendes, que julgavam 
procedente a ação, quanto ao artigo 24, § 3º, sendo que o último dava também efeito ex 
nunc, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Não participou da votação 
o Senhor Ministro Eros Grau por suceder ao Senhor Ministro Maurício Corrêa, relator do 
presente feito. Ausente, justificadamente, a Senhora Ministra Ellen Gracie. Presidência do 
Senhor Ministro Nelson Jobim. - Plenário, 22.06.2005. /# Renovado o pedido de vista do 
Senhor Ministro Joaquim Barbosa, justificadamente, nos termos do § 001º do artigo 001º da 
Resolução nº 278, de 15 de dezembro de 2003. Presidência do Senhor Ministro Nelson 
Jobim. - Plenário, 24.08.2005. /# O Tribunal rejeitou a questão de ordem suscitada pelo 
Senhor Ministro Joaquim Barbosa, na qual foi acompanhado pelo Senhor Ministro Ricardo 
Lewandowski. Prosseguindo, o Tribunal, com relação ao § 002º do artigo 001º da Lei nº 
8906, de 04 de julho de 1994, julgou, por maioria, improcedente a ação direta, vencidos os 
Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa, Carlos Britto e 
Cezar Peluso, que a julgavam procedente; quanto ao § 003º do artigo 024 da Lei nº 
8906/94, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar-lhe sua 
inconstitucionalidade; e, quanto ao artigo 021 e seu parágrafo único, após os votos da 
Senhora Ministra Cármen Lucia, do Senhor Ministro Carlos Britto e da Presidente, que 
acompanhavam os Senhores Ministros Maurício Corrêa (Relator) e Sepúlveda Pertence, 
para dar-lhes interpretação conforme, e do voto do Senhor Ministro Joaquim Barbosa, 
julgando totalmente procedente a ação, no que foi acompanhado pelos Senhores Ministros 
Marco Aurélio, Cezar Peluso, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, havendo este 
último dado ao parágrafo único interpretação conforme, o julgamento foi suspenso para 
colher o voto-desempate do Senhor Ministro Celso de Mello, ausente justificadamente. O 
Senhor Ministro Eros Grau, por suceder ao Relator, votou apenas na questão de ordem. - 
Plenário, 18.10.2006.” 
 
ADI 1552: Em 11.04.2002, “Decisão Monocrática – Prejudicada”. Trânsito em julgado em 
23.04.2002. 
 



ADI 3026: Em 08.06.2006, "O Tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido, 
vencidos, parcialmente, os Senhores Ministros Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes, que o 
julgavam procedente com relação ao caput do artigo 79, ao qual davam interpretação 
conforme de modo apenas a excetuarem-se, da regra do concurso público, cargos de chefia 
e assessoramento, isso com efeito ex nunc. Votou a Presidente, Ministra Ellen Gracie. O 
relator retificou parcialmente o voto proferido anteriormente. Plenário, 08.06.2006." 
Trânsito em julgado em 06.10.2006. 
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