
 

 

Superior Tribunal de Justiça

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  
RELATOR : MINISTRO PAULO GALLOTTI
IMPETRANTE : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL 
ADVOGADO : RAIMUNDO CÉZAR BRITTO ARAGÃO E OUTRO(S)
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE ESCOLHA DE 
CANDIDATOS A MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA EM VAGA DESTINADA A ADVOGADO. 
SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS DE ESCOLHA DE 
CANDIDATOS A VAGAS DESTINADAS A 
DESEMBARGADORES ESTADUAIS E MEMBROS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. PREPONDERÂNCIA DO 
INTERESSE PÚBLICO. ALTERNÂNCIA E PARIDADE DAS 
CLASSES MENCIONADAS NO ART. 104, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA.  PEDIDO PARA 
IMEDIATA ELABORAÇÃO DA LISTA DE ADVOGADOS. 
IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. INDEFERIMENTO 
DOS PEDIDOS LIMINARES.
1. Quanto ao pedido para que o Superior Tribunal de Justiça 
não componha listas tendentes ao preenchimento de vagas 
surgidas após a abertura daquela destinada aos advogados 
pela aposentadoria do Ministro Pádua Ribeiro, é de se colocar 
em confronto o interesse do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, esta como entidade representativa da 
classe, de sobrestar os respectivos procedimentos com o 
manifesto e indiscutível interesse público consubstanciado na 
premente necessidade dos provimentos dos cargos vagos 
nesta Corte, de forma a garantir a eficiência da prestação 
jurisdicional, não devendo ser olvidado o extraordinário número 
de feitos que aqui têm chegado, revelando-se inequívoco, 
nesse cenário, a preponderância do interesse coletivo, 
invertido o perigo da demora.
2. Ainda que por certo período a representação dos advogados 
fique desfalcada, isso não leva ao descumprimento da regra da 
alternância, pois a vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministro Peçanha Martins é destinada a membros do Ministério 
Público. 
3. No que diz com a pretensão de que se determine ao 
Superior Tribunal de Justiça que elabore a lista tríplice 
destinada ao preenchimento da vaga de advogado decorrente 
da aposentadoria do Ministro Pádua Ribeiro, forçoso 
reconhecer que a medida se confunde com o mérito de um dos 
pedidos principais da impetração, descortinada sua natureza 
irreversível, daí não ser razoável deferi-la nesta fase.
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4. Indeferimento dos pedidos liminares.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir, por maioria, indeferir o pedido de concessão de medida 
liminar nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos  a Sra. Ministra Nancy 
Andrighi, os Srs. Ministros Teori Albino Zavascki, Arnaldo Esteves Lima e Massami 
Uyeda que deferiram parcialmente a liminar, e vencidos os Srs. Ministros João 
Otávio de Noronha e José Delgado que a deferiram.

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Luiz Fux, Castro Meira, Nilson 
Naves, Cesar Asfor Rocha, Ari Pargendler, Fernando Gonçalves, Felix Fischer, Aldir 
Passarinho Junior, Gilson Dipp, Hamilton Carvalhido e Eliana Calmon votaram com 
o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Laurita Vaz.
Brasília (DF), 07 de maio de 2008. (data do julgamento)

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS, Presidente

MINISTRO PAULO GALLOTTI, Relator
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO PAULO GALLOTTI: O Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil impetra mandado de segurança, com pedido de 

liminar, desafiando decisões administrativas do Superior Tribunal de Justiça. 

Narra a inicial que dois são os atos objeto do mandamus. "Por um 

lado, investe o autor contra a rejeição de sua lista sêxtupla para o cargo de Ministro 

na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Pádua Ribeiro. Por outro lado, 

insurge-se o demandante contra o prosseguimento de formação de outras listas, 

para outras classes de origem, tendentes a preencher vagas de Ministro do Superior 

Tribunal de Justiça surgidas após a vaga dos advogados" (fl. 5).

Afirma o impetrante, quanto ao primeiro, que o Superior Tribunal de 

Justiça não poderia ter devolvido a lista sêxtupla ao fundamento de que nenhum 

dos candidatos alcançou os votos necessários para compor a lista tríplice, nos 

termos do art. 26, § 5º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que "a rejeição das listas sêxtuplas da OAB e do MP só pode 

ocorrer se a Corte entender que algum, alguns ou todos os seus integrantes não 

preenchem os requisitos constitucionais, devendo constar da decisão as razões 

objetivas desse entendimento" (fl. 11).

Conclui que "a recusa do STJ em reduzir a lista sêxtupla para tríplice, 

sem motivo constitucional válido, é inconstitucional e fere direito líquido e certo do 

impetrante, sua prerrogativa constitucional de formar a lista sêxtupla que culminará 

com a escolha, dentre seus nomes, de um para o cargo de Ministro da Corte" (fl. 

12).

Quanto ao segundo ato, acentua o impetrante que um terço das vagas 

destinadas ao Superior Tribunal de Justiça deve ser preenchido com integrantes da 
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classe dos advogados e do parquet, alternadamente, para preservar a composição 

paritária de ambas as classes.

Sendo assim, alega que esta Corte não pode formar e encaminhar lista 

tríplice dos membros do Ministério Público para preenchimento de vaga que surgiu 

após aquela destinada à Ordem dos Advogados do Brasil.

Argumenta que "a não observância da ordem constitucional, além de 

desrespeitar a paridade que deve ser observada entre as duas classes, acabará, 

ainda, por privilegiar, indevidamente, o integrante da classe do Ministério Público, 

que restará mais antigo no cargo, com sua nomeação e posse antes do integrante 

da OAB, alcançando, por tal razão, os postos de direção desse colegiado antes do 

Ministro oriundo da classe dos advogados, cuja vaga a ser provida, entretanto, 

surgiu anteriormente. (..) A bem da verdade, para que não seja desrespeitada a 

composição determinada constitucionalmente, nenhuma outra lista tríplice, seja qual 

for a origem da vaga, poderá ser formada e encaminhada ao Senhor Presidente da 

República, enquanto não for reduzida a lista sêxtupla, enviada pelo Conselho 

Federal da OAB, ante a vaga derivada da aposentadoria do Ministro Pádua Ribeiro, 

a uma lista tríplice. (..) Há, portanto, direito líquido e certo do impetrante a ser 

defendido por meio do writ, consistente na preservação da composição 

constitucionalmente estabelecida, segundo as classes de origem, no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como direito líquido e certo de ver preservada a 

antiguidade de sua vaga sobre as demais abertas após" (fls. 14/15).

Requer o impetrante, tanto liminarmente quanto no mérito, "seja 

determinado, ao Superior Tribunal de Justiça, que não componha listas tendentes 

ao preenchimento de vagas surgidas no STJ após a abertura da vaga destinada à 

classe dos advogados pela aposentadoria do Ministro Pádua Ribeiro", bem como 

"seja determinado, ao Superior Tribunal de Justiça, que promova a redução da lista 

sêxtupla, encaminhada pelo ofício COP/134/2007, da lavra do Presidente do 

Conselho Federal da OAB, a uma lista tríplice destinada ao preenchimento da vaga 

da classe dos advogados no Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da 

aposentadoria do Ministro Pádua Ribeiro" (fl. 16).

Prestadas as informações, nessas o Presidente do Superior Tribunal 
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de Justiça dá conta de que, em sessão plenária de 12 de fevereiro último, foram 

realizados três escrutínios para a escolha da lista tríplice dos advogados indicados 

para a vaga de Ministro decorrente da aposentadoria do Ministro Antônio de Pádua 

Ribeiro. Como nenhum dos candidatos alcançou o número de votos exigidos pelo 

art. 26, § 5º, do Regimento Interno do STJ, o Plenário da Corte decidiu comunicar o 

fato à Ordem dos Advogados do Brasil.

Em 11 de março último, acrescenta o Presidente do Superior Tribunal 

de Justiça, o Conselho Federal da OAB solicitou, por meio do Ofício nº 

295/2008-GPR, a suspensão de qualquer procedimento tendente a prover vagas 

surgidas após aquela destinada aos advogados. Contudo, o Plenário deste Tribunal, 

em 16 de abril, declarou encerrado o processo de escolha dos candidatos à vaga 

decorrente da aposentadoria do Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, bem como 

deliberou que, em 7 de maio, voltará a se reunir para escolher os nomes que 

figurarão nas listas destinadas ao preenchimento das vagas resultantes das 

aposentadorias dos Ministros Francisco Peçanha Martins e Raphael de Barros 

Monteiro Filho e do falecimento do Ministro Hélio Quaglia Barbosa.

Diante da relevância da questão controvertida, notadamente por serem 

impugnados atos do Plenário do Superior Tribunal de Justiça, trago o feito em mesa 

para que o pedido de liminar seja apreciado pela Corte Especial.

É o relatório.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  

VOTO

O SENHOR MINISTRO PAULO GALLOTTI (RELATOR): Segundo 

penso, os dois pedidos cautelares devem ser indeferidos, inexistentes os requisitos 

legais.

Quanto ao que pretende que o Superior Tribunal de Justiça não 

componha listas tendentes ao preenchimento de vagas surgidas após a abertura 

daquela destinada aos advogados pela aposentadoria do Ministro Pádua Ribeiro, 

desde logo é de se colocar em confronto o interesse do Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil, esta como entidade representativa da classe, de sobrestar 

os respectivos procedimentos com o manifesto e indiscutível interesse público 

consubstanciado na premente necessidade dos provimentos dos cargos vagos 

nesta Corte, de forma a garantir a eficiência da prestação jurisdicional, não devendo 

ser olvidado o extraordinário número de feitos que aqui têm chegado, revelando-se 

inequívoco, a meu ver, nesse cenário, a preponderância do interesse coletivo, 

invertido o perigo da demora.

A par disso, não existe disposição legal impondo o preenchimento das 

vagas na rigorosa ordem da vacância, muito embora, é certo, seja razoável e de 

bom senso que isso ocorra.

A circunstância de se concretizar  a nomeação e posse de membro de 

Ministério Público como Ministro desta Casa antes do preenchimento da vaga 

anteriormente aberta reservada a advogado não importa em afronta à alternância 

prevista na Constituição Federal, em seu artigo 104, parágrafo único, tampouco 

violação à composição paritária das duas classes ali assegurada.

Assim, ainda que por certo período a representação dos advogados 

fique desfalcada, isso não leva ao descumprimento da regra da alternância, pois a 
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vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Peçanha Martins é destinada a 

membros do Ministério Público. 

A quebra da alternância constitucional se daria se ocorresse o 

preenchimento de vaga destinada a uma determinada classe por integrante da 

outra.

Não é o caso que se está a enfrentar, pois a vaga do Ministro Pádua 

Ribeiro, destinada a advogado, será preenchida por advogado.

Por fim, no que pertine a esse tópico, há de se ter em conta que a 

questão relativa à antiguidade no Tribunal não deve impedir o preenchimento das 

vagas surgidas após aquela objeto da impetração, sendo matéria de caráter 

administrativo, a ser agitada, se for o caso, e do interesse daquele que venha a 

ocupar o cargo de Ministro nessa vaga, no momento apropriado.

No que diz com a pretensão de que se determine ao Superior Tribunal 

de Justiça que elabore a lista tríplice destinada ao preenchimento da vaga de 

advogado decorrente da aposentadoria do Ministro Pádua Ribeiro, forçoso 

reconhecer que a medida se confunde com o mérito de um dos pedidos principais 

da impetração, descortinada sua natureza irreversível, daí não ser razoável deferi-la 

nesta fase.

Ademais, a meu ver, muito embora relevante a argumentação do 

impetrante, o direito pleiteado não se mostra evidente, como seria necessário em 

sede cautelar, principalmente se se levar em conta a complexidade da matéria, 

inocorrendo, sob outro enfoque, qualquer risco de ineficácia da segurança acaso 

concedida posteriormente.

Ante o exposto, indefiro os pedidos liminares.

É como voto.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: Acompanho a decisão 
do eminente Ministro Paulo Gallotti.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  
RELATOR : MINISTRO PAULO GALLOTTI
IMPETRANTE : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL 
ADVOGADO : RAIMUNDO CÉZAR BRITTO ARAGÃO E OUTRO(S)
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil.

A impetrante narra que, diante da aposentadoria do i. Min. Pádua Ribeiro, e 

em atenção aos arts. 94 e 104, CF, encaminhou lista sêxtupla de candidatos à vaga. 

O STJ, em 12.02.2008, submeteu a aludida lista a três votações 

consecutivas. Em nenhuma dessas oportunidades, qualquer dos indicados alcançou a 

maioria absoluta dos votos dos membros da Corte, razão pela qual deliberou-se, por 

votação majoritária, “comunicar o fato ao Conselho da OAB, determinando-se a 

imediata expedição de ofício” . 

Alega a impetrante omissão abusiva do STJ, porque a falta de quorum  

mínimo não se justifica. Por tais razões, a impetrante formula dois pedidos liminares: (i) 

que se promova a redução da lista sêxtupla encaminhada a esta Corte; (ii) que o STJ não 

componha listas para preenchimento de vagas surgidas após a destinada à classe dos 

advogados. 

Este último pedido apresenta dois fundamentos distintos: primeiro pleiteia a 

impetrante que se assegure o direito adquirido do representante de sua classe na 

antigüidade; segundo sustenta que a escolha do Ministro oriundo do Ministério Público 

antes do representante dos advogados implicaria em desrespeito à paridade e alternância 

que deve ser observada entre tais classes.

Documento: 779257 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 07/08/2008 Página  9 de 40



 

 

Superior Tribunal de Justiça

O i. Min. Paulo Galotti, relator do presente Mandado de Segurança, 

requereu informações ao i. Min. Presidente do STJ, que foram oportunamente 

apresentadas.

Repisados os fatos, decido.

O exercício democrático é multifacetado. O pluralismo, não se dá apenas 

nos Poderes Legislativo e Executivo, com a eleição de representantes do povo, mas 

também no âmbito do Poder Judiciário. Se, do ponto de vista processual, o contraditório 

e a ampla defesa legitimam o exercício da jurisdição, no campo institucional, essa 

legitimação advém da composição dos Tribunais e do procedimento de escolha de seus 

membros. 

Nesse contexto, para que o STJ seja efetivamente um Tribunal nacional, 

exercendo adequadamente seu mister de unificar a jurisprudência e zelar pela devida 

aplicação da legislação federal, não poderia deixar de refletir as opiniões de juristas das 

mais diversas formações.

O processo de nomeação dos integrantes requer convergência de vontades e 

só se dá após a aquiescência dos Três Poderes da República, exigindo-se, ainda, 

conforme a hipótese, a prévia indicação do Ministério Público ou da sociedade civil, 

representada pela OAB. Trata-se do denominado “terço constitucional”, reflexo da opção 

democrática de nossa sociedade e que, por isso, não encontra, no plano político, razões 

para ser abandonado.

É verdade que, em alguns pontos, esse sistema mereceria profunda reflexão 

no sentido de que o provimento pelo “quinto” – ou “terço” – seguisse a carreira do 

indicado, assegurando que candidaturas frente aos Tribunais Superiores se dessem com 

base em vaga reservada à profissão de origem.

Seja como for, é com base nas premissas acima delineadas que devem ser 

apreciadas as pretensões da impetrante.

I. Preliminarmente. A legitimidade da OAB.
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A controvérsia em pauta no presente writ evidentemente não alcança, de 

forma direta e individual, os candidatos apontados na lista sêxtupla devolvida à OAB. 

Estes só poderiam tomar qualquer medida judicial para resguardar direitos próprios após 

o final do procedimento constitucional de sua escolha, o que, à evidência, não ocorreu.

Com efeito, trata-se de defender a prerrogativa da classe dos advogados 

consubstanciada em norma constitucional. O art. 94, caput, prescreve que os advogados 

serão “indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes”. 

Tal norma se reflete, no plano processual, com o reconhecimento da legitimidade ativa da 

OAB, não havendo, por outro lado, que se reconhecer individualmente interesse de agir a 

qualquer de seus membros ainda que integrantes da lista. Pelo mesmo motivo, não há 

litisconsórcio necessário ativo entre partes legítimas e ilegítimas.

Tanto é assim que o STF, em recente precedente que envolveu a mesma 

questão, não encontrou óbices à formação do pólo ativo apenas pela Seccional Paulista 

da OAB (MS 25.624-9/SP, Plenário, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19.12.2006).

Quanto ao precedente por mim relatado (Resp 408.122/PR, Terceira Turma, 

j. 20/06/06), com devidas vênias ao i. Min. Relator, não há qualquer similitude entre as 

bases fáticas e tampouco em relação às implicações jurídicas dali extraídas. O aludido 

julgado analisou regra específica da ação de dissolução de sociedade anônima com base 

no art. 206, LSA.

II. A Ordem das Nomeações.

Após a vaga aberta em virtude da aposentadoria do i. Min. Antônio Pádua 

Ribeiro, para advogado, surgiram outras três, decorrentes da aposentadoria dos i. 

Ministros Francisco Peçanha Martins e Raphael de Barros Monteiro Filho, bem como do 

falecimento do i. Min. Hélio Quaglia Barbosa, a serem preenchidas, respectivamente, por 

um membro do Ministério Público e por dois desembargadores dos Tribunais de Justiça 

dos Estados.

A impetrante procura resguardar a prioridade de seu candidato, 
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assegurando-se, assim, que antes de sua escolha pelo STJ, não venham a ser preenchidas 

as demais vagas. Seus fundamentos são: (a) direito líquido e certo a antigüidade; (b) 

desrespeito à alternância e paridade no preenchimento das vagas reservadas ao terço 

constitucional.

II.A. Direito Líquido e Certo à Antiguidade.

No que tange especificamente ao prejuízo decorrente da alteração da ordem 

de antigüidade, vale frisar que não se verifica nenhum interesse a legitimar o pleito da 

impetrante, pois as prerrogativas que eventualmente daí advenham são usufruídas 

pessoalmente por cada Ministro, tais como sua colocação em sessões, distribuição de 

serviços e revisões de processos, todos sem reflexos para a classe de onde este advém.

Não bastasse isso, nos termos do art. 30, I, do RISTJ, a antigüidade tem 

como primeiro critério de aferição a data da posse do Ministro, condição que, nesse 

momento, é impossível ter por certa em relação a qualquer um daqueles que vierem a 

ocupar as vagas deixadas pelos Ministros Antônio Pádua Ribeiro, Francisco Peçanha 

Martins, Raphael de Barros Monteiro Filho e Hélio Quaglia Barbosa. Trata-se, portanto, 

de prejuízo incerto e hipotético, insuscetível de amparo pela via do writ.

II.B. Alternância e Paridade.

Afastadas as lesões relacionadas com a ordem de antigüidade, resta analisar 

a existência de prejuízos relativos à alternância e paridade das vagas.

Nos termos do art. 104, parágrafo único, incisos I e II, da CF, a composição 

desta Corte é divida em três grupos distintos, conforme a origem de seus membros: um 

terço de juízes dos Tribunais Regionais Federais; um terço de desembargadores dos 

Tribunais de Justiça; e um terço de advogados e representantes do Ministério Público.

No que se refere ao terço composto por advogados e membros do 

Ministério Público, é de se notar, antes de mais nada, a impropriedade do termo “partes 

iguais” utilizada pelo legislador constituinte para estabelecer a forma como devem ser 

divididas estas onze vagas. Por se tratar de número ímpar de assentos, fica evidente a 
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impossibilidade de garantir sua divisão igualitária.

Diante disso, a interpretação que mais se coaduna com o espírito da norma 

é de que haja um revezamento entre advogados e membros do Parquet . Assim, o termo 

“alternadamente” complementa e não pode ser dissociado do mandamento constitucional 

segundo o qual o terço de vagas deve ser preenchido “em partes iguais” por membros 

destes dois grupos. 

Apesar de não estar expressamente prevista na CF nem no RISTJ, é esta a 

regra que vem sendo utilizada pelo STJ para distribuição das vagas entre advogados e 

integrantes do Parquet . O aludido entendimento é corroborado pelo art. 100, § 2º, da 

LOMAN, segundo o qual “nos Tribunais em que for ímpar o número de vagas 

destinadas ao quinto constitucional, uma delas será, alternada e sucessivamente, 

preenchida por advogado e por membro do Ministério Público, de tal forma que, 

também sucessiva e alternadamente, os representantes de uma dessas classes superem os 

da outra em uma unidade ”.

Apenas para que se tenha uma visão clara do ocorrido, destaco que 

existiam, em setembro de 2007, seis Ministros advindos do Ministério Público e cinco da 

advocacia. Com a aposentadoria do i. Min. Pádua Ribeiro, restaram cinco membros de 

cada instituição. Meses depois, com a aposentadoria do i. Min. Peçanha Martins, os 

membros advindos da advocacia ficaram restritos ao número de quatro. Então, com a 

substituição do i. Min. Peçanha Martins e nomeação de mais um membro do Ministério 

Público, esta Corte passaria a contar com seis membros do Parquet  e apenas quatro da 

advocacia. É este o cenário que a impetrante vislumbra e afirma violar seu direito líquido 

e certo. Neste meio tempo, ainda recebemos com pesar a notícia do falecimento do i. 

Min. Hélio Quaglia Barbosa e a aposentadoria do i. Min. Raphael de Barros Monteiro 

Filho, razão pela qual se abriram duas vagas a serem preenchidas por desembargadores.

Esta ordem de fatos gerou uma ruptura na paridade que a Constituição 

Federal buscou imprimir ao STJ. Com as sucessivas vacâncias, deixou de haver 

equilíbrio entre os membros que compõem os três terços desta Corte, bem como 

especificamente das duas classes que integram o terço destinado à advocacia e ao 

Ministério Público.
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Embora esse desequilíbrio seja indesejável, não se pode deixar de observar 

que ele decorre das suscetibilidades da vida, que impõem a esta Corte a perda de insignes 

juristas, sem que se possa precisar, de antemão, qual a origem daqueles que se nos 

deixam. Ademais, o processo de escolha é longo, exige a participação dos Três Poderes 

da República e, dentro das possibilidades abertas pela Constituição, pode resultar até 

mesmo na rejeição de nomes pelo STJ, Presidente da República e Senado Federal. Assim, 

como há necessariamente um intervalo entre a vacância e o preenchimento do cargo, não 

há como assegurar a perfeita distribuição de membros dessa Corte. 

Essa consideração merece, entretanto, ressalvas. Se, por um lado, é 

tolerável o desequilíbrio advindo de circunstâncias decorrentes da álea, por outro, não há 

como admitir que ele venha a ser causado por ingerência indevida do Poder Público.

Nesse contexto, há recente precedente do STF sobre o tema, em caso que 

envolveu o Conselho Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados (OAB-SP) e o 

Tribunal de Justiça paulista (TJ/SP). No MS 25.624-9/SP, Plenário, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, DJ 19.12.2006, o voto condutor do julgado assentou o entendimento de que não 

há discricionariedade absoluta na redução da lista sêxtupla, razão pela qual eventual 

recusa há de ser objetivamente fundamentada, calcando-se nos requisitos constitucionais. 

Naquele julgamento, ficou claro, ainda, que o Tribunal de Justiça não poderia ter 

excluído um dos candidatos sob o pretexto de não ter ele alcançado o quorum mínimo. 

Conforme destacado pelo relator “é de repelir a alusão a que haja o componente da lista 

sêxtupla para a primeira vaga alcançado votação pouco expressiva: contra ele, nenhum 

motivo de desqualificação constitucional é aventad[o]” .

Essas conclusões se amoldam perfeitamente à hipótese, de forma que, no 

juízo perfunctório próprio desta sede, reconhece-se a plausibilidade desta alegação da 

impetrante, no sentido de haver violação à alternância e à paridade.

No que se refere ao periculum in mora  indispensável à concessão da 

liminar, deve-se concluir, ainda em juízo de cognição sumária, que, em princípio, a 

ingerência indevida atrasa injustificadamente o processo de escolha, causando embaraços 

ao direito da classe dos advogados, de forma que, nem mesmo temporariamente, seus 
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representantes superarão, em uma unidade, o número de membros advindos do Parquet . 

Da mesma forma, restará prejudicado também o equilíbrio global entre os três terços que 

compõem esta Corte.

III. A formação da lista tríplice destinada à advocacia

No que toca ao tópico final do pleito liminar da impetrante, de que este STJ 

promova a redução da lista sêxtupla encaminhada pela impetrante, não há como ser 

deferida a medida neste momento.

Conforme afirmado, a suspensão da formação das demais listas afasta 

qualquer alegação de periculum in mora , bem como a necessidade de rápida solução ao 

impasse.

Tal questão, acrescente-se, por se confundir com o próprio mérito do writ , 

deverá ser apreciada em momento oportuno e não em sede de liminar.

Forte em tais razões, peço todas as vênias para divergir do voto do i. Min. 

Relator, e DEFIRIR PARCIALMENTE a liminar pleiteada, tão-somente para suspender 

a composição das listas tendentes ao preenchimento das vagas surgidas após a 

aposentadoria do i. Min. Pádua Ribeiro. Em conseqüência, INDEFIRO a liminar no que 

tange ao pedido de imediata redução da lista sêxtupla a uma lista tríplice destinada ao 

preenchimento da vaga da classe dos advogados no STJ, em decorrência da 

aposentadoria do i. Min. Pádua Ribeiro.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX: Sr. Presidente, pelo que pude 

depreender da leitura feita pelo Sr. Ministro Relator, independentemente da posição que 

adotemos, estamos em sede de apreciação de medida liminar em que não está em jogo a 

apreciação do meritum causae . 

E o que me chamou a atenção nessa questão é que a nossa jurisprudência, 

quanto aos requisitos para a concessão da liminar, exige a fumaça do bom direito e o 

periculum in mora . Mas esses requisitos são, necessariamente, cumulativos; não basta ter 

fumus boni juris . Não basta, por exemplo, que seja assentado como verdade absoluta que a 

Constituição Federal defere à Ordem dos Advogados do Brasil essa possibilidade de 

indicação junto aos seus integrantes para o nosso terço constitucional.

Impõe-se, também, em sede de medida cautelar, que haja um periculum in 
mora  e, nesse particular, o que me chamou atenção no voto do eminente Ministro Relator foi 

o fato que hoje se põe com muita constância, notadamente quando se analisam normas 

constitucionais. É que as normas constitucionais não são aplicadas, mas valoradas. Então, no 

caso, há dois valores em jogo: o interesse público na composição das Turmas de um Tribunal, 

em que cada Ministro recebe 1.400 processos por mês, e um justo e legítimo interesse 

institucional da Ordem dos Advogados do Brasil de indicar o seu representante.

No entanto, na técnica da aplicação das regras constitucionais, o princípio não 

é o da concreção, mas o princípio da ponderação de bens, da valoração. E, nesse particular, à 

luz do periculum in mora , entendo que, data maxima venia , à luz de ambos objetivos 

legítimos, sobressai a valoração levada a efeito pelo Sr. Ministro Paulo Gallotti, no sentido de 

que o Tribunal possa votar a sua lista imediatamente para iniciar o suprimento das suas 

necessidades.

Tanto mais que me convenceu, à saciedade, o fato de que a votação, 

efetivamente, não alterará a composição paritária e tampouco exclui a vaga dos advogados, 

porque os mesmos têm-na garantida – em algum momento o advogado será indicado e sairá a 

nossa lista; não podemos fugir dessa solução constitucional.

De sorte que, com relação à antigüidade do suposto nomeado, também se 

revela razoável o que o Sr. Ministro Relator afirmou. Ora, ordem de antigüidade após a 

nomeação é direito subjetivo público do nomeado – e, aqui, não há mandado de segurança em 

litisconsórcio; o presente writ é institucional, levado a efeito pela Ordem dos Advogados do 
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Brasil, que está defendendo os fins a que se destina esta nobre Instituição.

Em um primeiro plano, como a votação que imobilizaria o Tribunal não altera 

a composição paritária e garante o justo e legítimo interesse da OAB em preencher uma das 

vagas com advogados, e pelo fato de que o direito à antigüidade é um direito personalizado 

naquele que for indicado por meio de ato subjetivamente complexo, em sede de liminar, 

efetivamente, não se pode engessar o Tribunal de promover a realização da sua lista, tanto 

mais que, depois de uma análise meritória, há de se indagar sobre se é possível, 

juridicamente, que o Poder Executivo interfira no Poder Judiciário para determinar atos que 

são considerados interna corporis , e vice-versa. Mas esta questão sobre a independência dos 

poderes ainda não está posta, posto matéria de mérito.

De qualquer maneira, sopesando os valores que S. Exa. o Sr. Ministro Relator 

aqui trouxe em nível de apreciação liminar e promovendo essa ponderação de bens, peço 

vênia à divergência para acompanhar integralmente o Sr. Ministro Relator.

PRESIDENTE O SR. MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS
RELATOR O SR. MINISTRO PAULO GALLOTTI
CORTE ESPECIAL - 7.5.2008
Nota Taquigráfica
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  
RELATOR : MINISTRO PAULO GALLOTTI
IMPETRANTE : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL 
ADVOGADO : RAIMUNDO CÉZAR BRITTO ARAGÃO E OUTRO(S)
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

VOTO-VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: 

Sr. Presidente, estamos em sede de mandado de segurança. A primeira questão que 

se coloca é o caráter da liminar em mandado de segurança, que, data venia , não tem natureza 

cautelar, mas de antecipação de tutela, de cunho eminentemente satisfativo. E não importa que, 

para a concessão da liminar em mandado de segurança, se exija, além do fumus boni juris , 

também o periculum in mora , que, no caso, apresenta-se, na expressão da Ministra Fátima 

Nancy, presente.

Gostaria de atentar tanto para as regras constitucionais como para as regras 

insculpidas no texto do nosso Regimento Interno, aprovado pelo Plenário, o qual, portanto, 

submete-se a esse normativo. Prevê o art. 104 da Constituição Federal, em relação à composição 

do Superior Tribunal de Justiça, que um terço dos seus membros será recrutado em lista 

fornecida pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ao mesmo tempo em 

que a Constituição confere a esta Corte o direito de escolher três membros da lista sêxtupla 

apresentada pela Ordem ou pelo Ministério Público, assegura a essas instituições o direito de 

participar, indicando seis candidatos ao cargo de Ministro. 

Portanto, a Constituição assegura um direito institucional à Ordem dos Advogados 

do Brasil de ver a sua lista devidamente votada e apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Poderia alguém indagar: mas o Tribunal é obrigado a votar a lista? Forçaremos cada um dos seus 

Ministros a votar, a escolher? Não. O Supremo Tribunal Federal já nos dera a solução, quando 

votara o Mandado de Segurança n. 25.624, transcrito na petição inaugural do mandado de 

segurança ajuizado pela Ordem dos Advogados do Brasil: é legítima a recusa quando 

fundamentada em critério objetivo. E pondera ainda o então Ministro daquela Corte, um dos 

mais respeitados deste país, Sepúlveda Pertence, que não cabe ao Poder Judiciário manifestar-se, 

inclusive, sobre o critério do notável saber jurídico, visto que tal prerrogativa fica reservada ao 
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próprio órgão de classe.

Mas o Regimento do Superior Tribunal de Justiça estabelece, Sr. Presidente, como  

proceder. Prevê que, após recebida a lista, o Presidente convocará o Plenário para a votação. E 

dispõe o art. 27 que, aberta a sessão, será ela transformada em conselho, para que o Tribunal 

aprecie aspectos gerais referentes à escolha dos candidatos, seus currículos, vida pregressa, de 

modo a aferir se satisfazem os requisitos constitucionais exigidos.

Pois bem, convolada a sessão em conselho, ouviu-se a comissão encarregada de 

proceder a tal exame dos candidatos, ocasião em que se fez um juízo positivo de todos os 

candidatos. E, aqui, uma observação se impõe: em momento algum qualquer dos membros que 

integram o Plenário do Superior Tribunal de Justiça levantou objeção relativa à vida pregressa, 

ao notório saber jurídico ou à conduta de qualquer um dos indicados na lista sêxtupla da Ordem 

dos Advogados do Brasil.

Não havendo veto a nenhum dos candidatos, entendendo o Tribunal que todos os 

eles satisfaziam os requisitos constitucionais, o Presidente, Sr. Ministro Raphael de Barros 

Monteiro, reabre a sessão nos termos do Regimento Interno – e só se reabre essa sessão quando 

não há veto aos candidatos. Inicia-se a votação, uma seguida da outra, em número de três, em 

razão de não se ter alcançado a maioria que o Regimento estabelece ou exige.

Porém, após a terceira, deliberou-se suspender a votação. Pedindo vênia aos 

eminentes integrantes do Plenário do Superior Tribunal de Justiça, essa deliberação de suspender 

a votação fere literalmente a disposição constante de nosso Regimento Interno, o qual determina 

que, enquanto não obtida a maioria, deve-se prosseguir a votação, o que não restou observado 

pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça. Não importa se em número de dez, em número de 

onze ou em número de doze.

O Regimento, aprovado pelos mesmos Ministros que integram o Plenário, estabelece 

tal procedimento, que não foi observado. Incorreu, portanto, tal deliberação, inegavelmente, em 

ato de manifesta ilegalidade, data venia .

Pois bem: não alcançada a maioria, informa-se à Ordem que os candidatos não 

lograram obter o número exigido pelo Regimento Interno. A Ordem solicita-nos que 
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continuemos a votação, e o entendimento foi de que nada mais havia a votar, não obstante a 

clareza do Regimento Interno ao estabelecer a realização de tantas votações quantas necessárias 

para a obtenção da lista.

O que se tem, portanto, em última análise, é a rejeição, ainda que de modo 

transverso, dos candidatos submetidos pela Ordem dos Advogados do Brasil, que não obtiveram 

o número de votos suficientes à indicação, ou seja, a maioria absoluta dos membros da Corte. 

Devolveu-se a lista ao argumento de que a votação foi simplesmente paralisada, sem esclarecer, 

de forma direta, que, em última análise, a conduta ali exteriorizada importava na sua própria 

rejeição. E só pode mesmo ser considerada rejeição, porquanto, não concluída a votação, não 

foram escolhidos, entre os seis, os três nomes a serem submetidos à apreciação do Sr. Presidente 

da República. Caracterizado, portanto, de modo inequívoco, o fumus boni juris .

Resta agora examinar o periculum in mora , aqui já enfrentado de maneira brilhante 

pela Ministra Nancy Andrighi.

A Constituição coloca com clareza que as listas serão votadas alternadamente, ou 

seja, proclama o princípio da alternância, expresso no art. 104, inciso II, da Constituição Federal. 

Agora, pretende-se votar a lista do Ministério Público antes da lista da Ordem dos Advogados do 

Brasil. 

O Ministro Paulo Gallotti coloca – e peço vênia para dele discordar –, que o 

interesse público nos impede de suspender a lista. Mas por que não observamos esse mesmo 

interesse quando, cientes da distribuição mensal de mais de 1.500 feitos ou recursos para cada 

membro desta Corte – como mencionado pelo Ministro Luiz Fux –, em Plenário, deixamos de 

votar a lista? Por que não nos preocupamos com o interesse dos jurisdicionados naquele 

instante? E, agora, transferimos para a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem seu direito 

constitucional de ver a lista sêxtupla reduzida a tríplice, o ônus do excesso de serviço do 

Superior Tribunal de Justiça, dos membros que integram o  Plenário da Corte.

Data venia , esse argumento não serve a embasar o ato impugnado no presente 

mandamus . Se há interesse público, deveria ter sido observado primeiro pelo Plenário do 

Superior Tribunal de Justiça o que a Constituição determina: a redução da lista sêxtupla para 

lista tríplice. 
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Também entendo, na esteira do pensamento da Ministra Nancy Andrighi, que viola 

sim, data venia , o princípio da alternância a votação de qualquer lista. Considero que, ante a 

manifesta ilegalidade cometida, data venia , pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça 

quando da suspensão da votação, há de ser concedida a liminar para que se dê prosseguimento à 

votação nos termos do Regimento Interno, que vincula todos os seus membros ou integrantes.

Portanto, colocados meus fundamentos, concluo, concedendo a liminar nos termos 

requeridos pela Ordem dos Advogados do Brasil.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  
RELATOR : MINISTRO PAULO GALLOTTI
IMPETRANTE : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL 
ADVOGADO : RAIMUNDO CÉZAR BRITTO ARAGÃO E OUTRO(S)
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI: 
1. A concessão de liminar supõe a presença de dois requisitos: a relevância do direito (= 
probabilidade de êxito do mandado de segurança) e o risco de ineficácia (possível risco 
decorrente da demora). No caso, tais requisitos estão intimamente ligados com a natureza do 
direito tutelado. O mandado de segurança  visa a tutelar a ordem institucional na composição 
do STJ, com a manutenção da adequada representação da classe dos advogados. Não se trata, 
portanto, de defesa de direito subjetivo que possa ser apropriado individualmente por quem 
quer que seja, nem mesmo por qualquer dos advogados que integram a lista sêxtupla 
encaminhada pela OAB. Trata-se, sim, de típico direito transindividual, indivisível e 
indisponível, titularizado por uma classe, e não por pessoas individuais. A vontade e o 
interesse individual desse ou daquele advogado, mesmo integrante da lista, são elementos 
absolutamente indiferentes para efeitos processuais, notadamente no que se refere à 
legitimidade da impetrante.

2. A legitimidade da OAB para tutelar em juízo direitos e prerrogativas da classe decorre de 

fonte normativa expressa: os artigos 44 e 54, II, do seu Estatuto (Lei 8.906/94). Aliás, ainda à 

luz do seu Estatuto anterior (Lei 4.215/63), quando era rudimentar entre nós o sistema de 

tutela de direitos transindividuais, a legitimidade da OAB na defesa judicial desses direitos, 

titularizados pela classe dos advogados, se manifestava como paradigma pioneiro, exemplo 

clássico sempre lembrado nas escolas e nos manuais de direito como uma das sementes do 

fenômeno do processo coletivo que mais adiante veio a ser implantado largamente, 

abrangendo a universalidade das associações e entidades classistas. Referido Estatuto, no seu 

art. 1º, parágrafo único, habilitava a Ordem a "representar em juízo ou fora dele, os interesses 

gerais da classe dos advogados e os individuais, relacionados com o exercício da profissão". 

Assim, na jurisprudência de nossos tribunais, especialmente do STF, registram-se precedentes 

antigos de mandados de segurança impetrados pela OAB justamente em questões referentes à 

representação dos advogados na composição dos tribunais. Por exemplo: no MS 20.170, Min. 

Décio Miranda, RTJ 89:396, julgado em novembro de 1979, em que se questionava a 
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legitimidade da nomeação para a vaga destinada a advogado em tribunal regional do trabalho, 

o STF reconheceu (a) que a questão envolvia ato administrativo considerado "lesivo à 

coletividade dos advogados", e (b) que a OAB tinha legitimidade para, contra ele, impetrar 

mandado de segurança.  A legislação superveniente reafirmou essa legitimação e, mais ainda, 

ampliou os mecanismos para o seu exercício. Mesmo que, em visão mais acanhada, se 

considerasse que a questão envolve apenas interesses ou direitos subjetivos individuais de 

advogados, ainda assim a legitimação da OAB para impetrar mandado de segurança 

decorreria, não somente da citada norma estatutária, como ainda do art. 5º, LXX, b, da 

Constituição e também do inciso XXI do mesmo artigo 5º. Em suma: não estando em questão 

direitos subjetivos individuais e, sim, direitos de natureza transindividuais, a presença, no 

processo, dos integrantes da lista, é absolutamente dispensável. No máximo, poder-se-ia 

admitir sua legitimação como assistentes, cuja efetiva intervenção, todavia, além de ficar 

subordinada à iniciativa do interessado, não tem sido considerada compatível com a 

especificidade e a sumariedade do procedimento do mandado de segurança. 

3. É evidente a relevância da impetração. O que está em questão é a juridicidade da decisão 

do STJ de restituir à OAB, impetrante, a lista sêxtupla por ela encaminhada, restituição que 

teve por fundamento o fato de nenhum dos nomes indicados ter alcançado a maioria absoluta 

dos votos do plenário em três escrutínios de votação, maioria essa tida como indispensável 

para figurar em lista tríplice, segundo exigência que decorreria do Regimento Interno (art. 26, 

§ 5). O ato impugnado é manifestamente inconstitucional. A composição do STJ está prevista 

no  parágrafo único do artigo 104 da Constituição e os requisitos para o cargo de Ministro, 

bem como o procedimento de nomeação, estão indicados no art. 94 da CF. Nenhuma restrição 

explícita foi feita, no Plenário do STJ, a qualquer dos advogados integrantes da lista 

encaminhada pela OAB, muito menos que qualquer deles não tivesse atendido aos requisitos 

constitucionais de idade e "notável saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez 

anos de efetiva atividade profissional" (art. 94, caput , da CF). Pelo contrário, o 

preenchimento dos requisitos foi, implicitamente, admitida, uma vez superado, sem oposição 

alguma, o momento próprio indicado no art. 27, caput , do Regimento Interno.  Dispensável 

enfatizar que a existência de impedimento legal para a nomeação de qualquer dos candidatos 

deveria, se fosse o caso, ser indicada de modo expresso, pública e motivadamente, como 

impõe o artigo 93, X da Constituição. Assim, recebida a lista sêxtupla, cumpria ao Tribunal o 
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dever constitucional de "formar lista tríplice" (art. 94, parágrafo único). A invocação de 

empecilho regimental para não atender a tal dever é inteiramente descabida. Regimento 

Interno, como o próprio nome indica, é fonte normativa para regulamentar a organização e o 

funcionamento interno do Tribunal, não para regulamentar a Constituição, e muito menos 

para criar requisito novo, estranho à norma constitucional, de nomeação de seus ministros. 

Não se pode ter como legítimo, nem longinqüamente, o requisito – exigido pelo ato 

impugnado – de que, para ser Ministro do STJ, é necessário, além do que exige a 

Constituição, ser também aprovado pela maioria absoluta dos membros do Tribunal em três 

escrutínios (secretos !) de votação. A criação desse requisito, por via regimental, escancararia 

as portas para a exacerbação de valores e sentimentos corporativos que comprometeriam 

severamente os princípios democrático e republicano. A vontade da Constituição e a 

supremacia de suas normas estariam, nessa hipótese, submetidas a regimentos internos de 

tribunais, ou seja, à vontade e à discrição política de seus juízes.

4. Essas razões evidenciam suficientemente a relevância do direito invocado na impetração,  
dispensando qualquer  outra. Todavia, ainda que se pudesse, contra a Constituição, invocar o 
Regimento Interno, caberia dizer que nem sequer tal Regimento foi cumprido. É insustentável 
a tese de que, não atingida a maioria absoluta em três escrutínios secretos de votação, a lista 
sêxtupla, por força regimental, deve ser devolvida (ou seja, rejeitada). A possibilidade de que 
nenhum candidato alcance essa maioria pode ocorrer até mesmo quando todos eles ostentam 
as melhores qualidades e a mais alta qualificação possível. Seria risível que o Tribunal, em tal 
circunstância, invocando o seu Regimento, devolvesse a lista. O Regimento não prevê 
hipótese alguma de devolução de lista, muito menos por falta de maioria absoluta na votação. 
Na verdade,  quando tal ocorre (não obtenção de maioria absoluta), a solução tem de ser 
buscada no próprio Regimento, ainda que por analogia. Simplesmente devolver a lista 
representa a demonstração de ineficiência e de fracasso do tribunal no cumprimento de seu 
dever. Além de não autorizar a devolução da lista por tal motivo ou de suspender a votação, o 
que o Regimento prevê é a realização de outros escrutínios, tantos quantos necessários (art. 
27, parágrafos 3º. 5º e 6º). Essa a regra a ser seguida, ainda que por analogia. A confissão de 
incapacidade de formar a lista – que é, em última análise, o significado da devolução da lista 
sêxtupla por insuficiência de maioria absoluta – autoriza a supor, lamentavelmente, que esse 
dever constitucional possa ser desempenhado por outra instância, como forma para superar o 
impasse institucional daí decorrente.

5. Está atendido, portanto, o requisito da relevância das razões da Impetrante.
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6. Quanto ao outro requisito: em questões institucionais, o risco de dano também assume 

natureza institucional, não comportando aferição em termos estritamente materiais. Isso, 

todavia, não significa que ele não existe ou que seja facilmente reparável. Pelo contrário: 

justamente porque atinge valores institucionais - no caso, a adequada composição de um 

órgão superior do Poder Judiciário -, o dano assume especial nível de gravidade, que não 

pode ser ignorado ou menosprezado, e cuja mensuração guarda relação direta de proporção 

com o grau de ilegitimidade do ato causador. Se há algo de sagrado e intocável numa 

sociedade democrática é a supremacia da Constituição e a higidez de suas instituições, e não 

há risco de dano mais significativo do que transigir em relação a elas ou ser condescendente 

com atos que possam ser a elas lesivos. 

7. No caso, o risco de dano institucional, referido na impetração, pode ser afastado com parte 
das providências requeridas pela Impetrante, ou seja, com a sustação da remessa das listas 
tríplices à Presidência da República. Assim, defiro em parte a liminar, para, sem prejuízo da 
formação das listas tríplices, inclusive a dos advogados (que deve ser efetivada), suspender a 
remessa delas à Presidência da República, até o julgamento do mandado de segurança.  É o 
voto.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  
RELATOR : MINISTRO PAULO GALLOTTI
IMPETRANTE : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
ADVOGADO : RAIMUNDO CÉZAR BRITTO ARAGÃO E OUTRO(S)
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA: Sr. Presidente, a matéria já foi aqui 
bastante examinada pelos ministros que me precederam. Não há dúvida quanto à relevância da 
OAB como instituição singular dentro do nosso sistema constitucional, que não se limita a 
representar interesses corporativos, mas interesses que dizem respeito à própria defesa da 
democracia, dos interesses da federação e dos interesses nacionais.

Quanto às questões que dizem respeito ao fumus boni juris , à aparência do bom direito 
ou à presença, melhor dito, das exigências necessárias para um exame de mérito, prefiro deixar a 
análise para outra oportunidade, considerando que, no caso presente, o dispositivo da Lei do 
Mandado de Segurança – Lei nº 1.533, de 1951 – exige a presença concomitante de dois requisitos, 
quais sejam, a aparência do direito líquido e certo, que está sendo oferecido a nosso exame, e a 
irreparabilidade do direito.

Ouvi com atenção todos os votos, inclusive a observação trazida pelo Sr. Ministro Teori 
Albino Zavascki quanto ao interesse institucional. A meu ver, temos que considerar, dentre toda 
essa pendência, o interesse do jurisdicionado, que poderá ser altamente prejudicado com a redução 
no número dos membros desta Corte, caso essa pendência institucional se prolongue por muito 
tempo. No meu modo de entender, não resultará o julgamento a ser feito mais à frente na ineficácia 
do ato que está aqui sendo colocado, porque, em primeiro lugar, temos que atender ao interesse da 
comunidade, e esse interesse não pode se compatibilizar com a paralisação de nossa instituição, 
ainda que lamentemos profundamente todos esses desencontros, fatos que foram longamente 
discutidos e dissertados pelos votos que me antecederam.

Acompanho o voto do Sr. Ministro Relator com essa observação, de não vir no presente 
writ a irreversibilidade do julgamento em face do indeferimento dessa liminar.

Ante o exposto indefiro os pedidos liminares.

É como voto.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  

VOTO VENCIDO

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA:

Sr. Presidente, os aspectos relevantes já foram abordados; na verdade, a questão é 

muito conhecida, por isso quero fazer apenas umas pequenas ponderações.

Como sabemos, o Judiciário tem um tripé, a própria Magistratura, o Ministério 

Público e a OAB, incluída aí, naturalmente, a advocacia pública, as defensorias etc. O 

Tribunal votou a lista. Como nenhum dos indicados pela OAB obteve a maioria prevista no 

Regimento, o então Presidente, o eminente Ministro Barros Monteiro, devolveu a lista. 

Não conheço o teor do ofício. A OAB recebeu essa devolução e – daí o motivo 

das minhas observações –, em um gesto que interpretei como de conciliação, porque tomei 

conhecimento não pessoalmente, mas pelas notícias na imprensa, pelo site, trouxe a mesma 

lista ao Tribunal, entregando-a ao Presidente, Sr. Ministro Barros Monteiro, pretendendo que 

fosse novamente votada, porque aquela era a lista da OAB, que insistia na sua manutenção. 

Como já foi ponderado aqui, não se alegou nada objetivamente contrário à lista, 

quer dizer, os candidatos, em tese, preenchem os requisitos, o que já foi dito em alto e bom 

som, é notório. Sempre procurei, na minha vida de juiz, soluções conciliatórias dentro do 

possível. Esse posicionamento da OAB, que somente impetrou o mandado de segurança 

depois da segunda comunicação que lhe foi feita por V. Exa., para mim, é um aceno no 

sentido de encontrar uma solução institucional que resolva o problema. 

Não obstante as ponderações do Sr. Ministro Paulo Gallotti, corretíssimas sob 

todos os aspectos, e o voto do Sr. Ministro Teori Albino Zavascki, cujo teor, em determinada 

parte, peço vênia para não concordar, a meu ver, o Regimento pode estabelecer as regras, pois 

consta do art. 94 da Constituição Federal que compete ao Tribunal, feita a lista sêxtupla, 

reduzir. É claro que o Tribunal, como tem competência para disciplinar o seu funcionamento 

interno por meio do Regimento – é a própria Constituição que o diz –, pode fazê-lo desde que 

não extrapole, dizendo quais são os critérios, a quantidade de votos, etc. Mas, surgindo um 

impasse, evidentemente que, pelas regras de interpretação, se tem que encontrar uma solução.

Dentro desse contexto, penso que a conclusão do voto do eminente Ministro Teori 

Albino Zavascki atende a esse propósito, quer dizer, a lista seria submetida à votação 

novamente e não se remeteriam as listas para o Executivo até o julgamento do mérito, 
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preservando-se também o próprio mérito do mandado de segurança para ser julgado 

oportunamente, mesmo porque não está definitivamente pronto para ser julgado, não há 

sequer o parecer do Ministério Público, que é obrigatório no caso.

Peço vênia ao eminente Ministro Relator e aos que votaram com S. Exa. para, 

nesse ponto, acompanhar o voto do Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  

VOTO-VENCIDO

EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA: 
Sr. Presidente, eminentes Ministros, até chegar à minha posição, 

para pronunciar meu voto, já houve posicionamentos divergentes e interessantes, 

trazendo à colação temas de natureza institucional. Com todo o respeito, inclusive 

ao eminente Ministro Relator e àqueles Colegas que o acompanharam, entendo 

que, na linha do posicionamento do Sr. Ministro Teori Albino Zavascki, o nosso 

Regimento é um ato administrativo de natureza normativa, mas é um dispositivo 

normativo sem ser uma lei formal votada pelo próprio poder competente, que é o 

Legislativo; é um meio de adequar a aplicação da lei para que possamos 

instrumentalizá-la.

O Regimento estabelece que, não obtida a maioria absoluta, 

prosseguir-se-á em outros escrutínios até que se defina a votação. Mas o 

Regimento também não diz que deverá ter nos sucessivos escrutínios a maioria 

absoluta. Este foi o impasse que surgiu: no primeiro escrutínio não se chegou à 

maioria absoluta, nem no segundo, nem no terceiro. A natureza jurídica do 

Regimento, sendo um ato administrativo de natureza normativa, não pode 

ultrapassar os limites da lei. E a lei, no caso, é a própria Constituição. Então, a 

Constituição estabelece que a Ordem dos Advogados, na composição do Superior 

Tribunal de Justiça, deva ter também o seu assento. 

Com todo o respeito, na ocasião em que tivemos oportunidade de 
participar do Plenário, a ponderação feita também era a mesma do eminente 
Ministro Teori Albino Zavascki e eu propunha que devêssemos votar até chegarmos 
a uma posição que satisfizesse o Regimento. Claro que não se chegou à maioria 
absoluta, mas o Regimento já estabelece que, não alcançando a maioria absoluta 
no segundo ou terceiro escrutínio, a escolha há de recair entre os mais votados, 
ainda que não tenham alcançado o número de votos da maioria absoluta. Foi o que 
aconteceu em eleições passadas, em que ministros, em terceiro escrutínio, foram 
indicados mesmo não tendo chegado à maioria absoluta. 

De maneira que, com todo o respeito, para resolver esse impasse, 

no meu ponto de vista, no meu julgamento, acompanho o posicionamento 
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divergente, esposado pelo Sr. Ministro Teori Albino Zavascki, no sentido de 

conceder parcialmente a liminar. 
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO NILSON NAVES: Fico a me perguntar 

a quem interessaria o Superior Tribunal deixar de funcionar. Quero crer 

que a ninguém; a nós principalmente, não; aos advogados, menos ainda. 

Como o Relator, também entendo que, se há conflito, isto é, conflito entre 

interesses, interesse de que se não façam listas e interesse de que se 

façam listas, a solução do conflito se impõe a favor do Tribunal; isso se 

me afigura evidente. É solução eminentemente pública – em nome da 

ordem pública. Tudo mais são questões de mérito. 

Sigo os passos do Relator.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  

VOTO-VOGAL

O SR. MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA: Sr. Presidente, Srs. 

Ministros, ouvi atentamente as colocações feitas pelos eminentes Colegas que me 

antecederam.

Entendo que a liminar não pode ser concedida já que não reconheço a 

existência de direito líquido e certo a ser percebido nessa primeira e perfunctória 

análise, como bem exposto pelo eminente Ministro Relator, cujo voto adoto pelos 

seus próprios e jurídicos fundamentos, com o devido respeito dos que formam a 

divergência.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  

VOTO

EXMO SR. MINISTRO ARI PARGENDLER (Relator): 

A relevância jurídica do pedido de que o Superior 
Tribunal de Justiça defina a lista tríplice a ser encaminhada 
ao Presidente da República para a nomeação de Ministro 
originário da classe dos advogados é, salvo melhor juízo, 
manifesta. 

 Não há, todavia, perigo na demora; prejuízo haverá, e 
para o Tribunal, se o provimento dos demais cargos vagos tiver 
de aguardar o desfecho do presente mandado de segurança.

 Voto, por isso, no sentido de indeferir a medida liminar. 
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  

VOTO-VENCIDO

O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, eminentes Ministros, 

permitam-me fazer inicialmente uma reflexão. 

 

 "Sabemos nós que o direito constitucional contemporâneo está enfrentando....
 ........................................................................................texto constitucional."
 

Pedindo vênia pelo alongamento do meu voto, concedo a liminar nos termos em que foi 

requerida.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES: 

Sr. Presidente, a matéria foi suficientemente debatida e analisada 

pelos votos precedentes. A meu sentir, não visualizo, no caso, as condições do 

inciso II do art. 7º da Lei nº 1.533/51.

Acompanho o voto do Sr. Ministro Relator, indeferindo o pedido 

de liminar.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR: Sr. 

Presidente, gostaria de destacar o que já foi dito antes por alguns Colegas sobre a 

diferença de processo administrativo e processo judicial, que é o caso.

Administrativamente, no início, a votação por minoria foi em branco 

porque a maioria foi constituída por votos que não eram, necessariamente, dirigidos 

aos três nomes, mas a algum dos nomes; portanto, quinze Ministros votaram em 

alguém e treze votaram em branco. Depois, essa situação se alterou: dezenove 

Ministros votaram em branco no último escrutínio.

A partir daí, foi impetrado o mandado de segurança que tem dois 

pedidos em síntese. O primeiro deles é de sustação da votação das listas do Ministério 

Público e dos desembargadores. O segundo pedido foi para que o Superior Tribunal de 

Justiça prossiga na votação dos nomes até a elaboração da lista da OAB. 

Friso que estamos decidindo medida liminar em mandado de 

segurança, portanto em fase que nada tem a ver com o mérito. Muito embora fiquemos 

tentados a adiantar o mérito, estamos decidindo uma medida meramente liminar.

No meu entendimento, os princípios da alternância e da paridade não 

são necessariamente cronológicos. O que não se pode, como destacou o eminente 

Ministro Relator, é um integrante de uma classe ocupar vaga de outra classe, mas não 

há cronologia absoluta, mesmo porque o Tribunal raramente tem a sua composição 

completa, de modo a existir, sempre, a paridade absoluta. 

Há um precedente do Ministro Felix Fischer no Agravo Regimental 
Documento: 779257 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 07/08/2008 Página  3 6 de 40



 

 

Superior Tribunal de Justiça

no Mandado de Segurança nº 12.636/DF, da Terceira Seção, que tem apoio em 

doutrina de um dos integrantes desse Colegiado - Ministro Teori Albino Zavascki - e, 

também, um precedente de Turma da Primeira Seção que destaca o princípio de que 

não há vedação em mandado de segurança de se conceder liminar de caráter 

satisfativo, desde que ela não seja irreversível.

No caso, se, efetivamente, se passar a uma votação de uma lista da 

Ordem dos Advogados do Brasil, fatalmente isso prosseguiria adiante juntamente com 

as listas do Ministério Público e dos desembargadores. A irreversibilidade disso seguir 

adiante seria danosa à medida em que, eventualmente, poderá ser nomeado alguém 

subseqüentemente e, ao se julgar o mérito dessa matéria, pode ser denegada a 

segurança, com a perda do cargo. Essa irreversibilidade tem de ser ponderada sob a 

ótica das duas possibilidades de julgamento do mérito do mandado de segurança, já 

que se cuida, aqui, de mera liminar. Evidentemente, o prejuízo seria muito grande, 

inclusive para o próprio candidato nomeado. Parece-me também que não há razão para 

se sustar as demais listas em função do interesse público, que, aqui, é inegável, como 

destacaram os Srs. Ministros Luiz Fux e Nilson Naves. Não é interesse da Instituição, 

dos advogados e menos ainda dos jurisdicionados que o Tribunal, permaneça por 

longo tempo com sua composição desfalcada, com quatro ministros a menos, até uma 

solução final.

Em função dessa situação e voltando, pela terceira vez, a frisar que a 

matéria liminar não se confunde com o mérito, ocasião em que farei o juízo a ele 

pertinente, porque os pressupostos são outros, acompanho o voto do eminente 

Ministro Relator, indeferindo os pedidos liminares.

Documento: 779257 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 07/08/2008 Página  3 7 de 40



 

 

Superior Tribunal de Justiça

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP (Relator): 

Sr. Presidente, aprendi com o Sr. Ministro Ari Pargendler, quando ainda 

compúnhamos o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que o juiz, ao examinar um pedido 

de liminar em mandado de segurança, tem que ser extremamente parcimonioso sob pena de 

estar intimamente vinculado ao mérito da decisão - e isso não vou fazer.

Em sede exclusiva de pedido liminar, indefiro o pedido nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator e com os acréscimos emitidos pelos demais ministros que o 

acompanharam. 

PRESIDENTE O SR. MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS

RELATOR O SR. MINISTRO PAULO GALLOTTI
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.532 - DF (2008/0094283-7)
  

VOTO-VOGAL

EXMA. SRA. MINISTRA ELIANA CALMON: Sr. Presidente, não me 

estenderei; tudo já foi dito pelos Colegas. Reputo que essa mistura feita em uma liminar e o 

mérito do mandado de segurança são exatamente por uma deformação constitucional do 

Tribunal julgar administrativamente e, depois, julgar judicialmente. Há, realmente, uma 

confusão na cabeça quando isso acontece. É  isso, no meu entendimento, que causou essa 

polêmica.

 Irei me ater exclusivamente à liminar e, por falta de periculum in mora , 

voto com o Sr. Ministro Relator, indeferindo os pedidos liminares.
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ERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

 
 

Número Registro: 2008/0094283-7 MS     13532 / DF

EM MESA JULGADO: 07/05/2008

Relator
Exmo. Sr. Ministro  PAULO GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HAROLDO FERRAZ DA NOBREGA

Secretária
Bela. ROSÂNGELA SILVA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
ADVOGADO : RAIMUNDO CÉZAR BRITTO ARAGÃO E OUTRO(S)
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ASSUNTO: Administrativo - Ato

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Corte Especial, por maioria, indeferiu o pedido de concessão de medida liminar nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos  a Sra. Ministra Nancy Andrighi, os Srs. 
Ministros Teori Albino Zavascki, Arnaldo Esteves Lima e Massami Uyeda que  deferiram 
parcialmente a liminar, e vencidos os Srs. Ministros João Otávio de Noronha e José Delgado que a 
deferiram.

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Luiz Fux, Castro Meira, Nilson Naves, Cesar Asfor 
Rocha, Ari Pargendler, Fernando Gonçalves, Felix Fischer, Aldir Passarinho Junior, Gilson Dipp, 
Hamilton Carvalhido e Eliana Calmon votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Laurita Vaz.

 Brasília, 07  de maio  de 2008

ROSÂNGELA SILVA
Secretária
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