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EXMO. DESEMGARGADOR RELATOR SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA 

XAVIERDO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS 

GERAIS 

 

Mandado de Segurança nº 0961827-18.2021.8.13.0000 

 

 AORDEM DOS ADVOGADOS DE MINAS GERAIS, sediada nesta 

cidade de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, na Rua Albita, 

250, Bairro Cruzeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 19.984.848/0001-20, por meio de 

sua PROCURADORIA DE DEFESA DAS PRERROGATIVAS E 

VALORIZAÇÃO DA ADVOCACIA, neste ato representada pelo Procurador-

Estadual, Dr. Bruno Dias Cândido, OAB/MG nº116.775,vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer: 

 

I - DOS FATOS 

 

 Trata-se de Mandado de Segurança que pretende discutir decisão 

proferida pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que 

acolheu, por unanimidade, questão de ordem suscitada no âmbito da 

Representação nº 1.084.306, quanto a não obrigatoriedade de abertura de vista 

ao MPC/MG, para fins de manifestação conclusiva 

 Considerando suas finalidades institucionais a Ordem dos Advogados 

do Brasil – Seção Minas Gerais, requer a participação como Amicus Curiae. 

 

II - DA ADMISSIBILIDADE DA OAB COMO AMICUS CURIAE  

  

 

O objeto da demanda guarda relação direta com as finalidades institucionais 

da Ordem dos Advogados do Brasil que ultrapassam, em muito, a defesa da 

classe ou dos seus próprios interesses corporativos. Sua importante missão 

pública e social envolve a fiscalização do Poder Público e é desempenhada, 

historicamente, para assegurar a proteção da Constituição, das Leis e do 

Estado de Direito. 
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Nas palavras do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento da ADI 3026, a Ordem dos Advogados do Brasil é: 

“(...) um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades 

jurídicas existentes no direito brasileiro (…) cujas características são autonomia e 

independência, não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização 

profissional. A OAB não está voltada exclusivamente a finalidades corporativas. Possui 

finalidade institucional. (…)”(ADI 3026, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal 

Pleno, julgado em 08/06/2006, DJ 29-09-2006 PP-00031 EMENT VOL-02249-03 PP-

00478 RTJ VOL-00201-01 PP-00093) 

 O artigo 44, I, da Lei Federal nº 8.906/94 - Estatuto da OAB - confere 

legitimidade à Ordem dos Advogados do Brasil para defender a Constituição, 

o Estado Democrático de Direito, os Direitos Humanos, a Justiça Social, 

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

aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. 

 A OAB é, ainda, parte legítima para atuar em nome da preservação dos 

dispositivos do Estatuto e representar, em juízo ou fora dele, interesses 

individuais e coletivos de seus inscritos (Artigos 44, II; 49 e 54 da Lei Federal 

nº 8.906/94 e Artigo 15 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da 

OAB). 

 O artigo 138 Código de Processo Civil franqueia a participação de 

pessoa jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade 

adequada a fim de contribuir para o debate dos autos como amicus curiae. 

 Sobre o tema, Fredie Didier Jr. (p. 523, 2015), assevera que “o amicus 

curiae precisa ter algum vínculo com a questão litigiosa, de modo a que possa 

contribuir para sua solução”.  No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção 

(p. 305, 2015), aduz que “é preciso reconhecer que o amicus curiaecontribui com 

a qualidade da decisão dando sua versão a respeito da matéria discutida”. 

 A Ordem dos Advogados do Brasil é serviço público autônomo e 

independente e, no cumprimento de suas finalidades institucionais, age 

precipuamente para combater o arbítrio, promover a cidadania e os valores 

democráticos. Tem como escopo resguardar a sociedade e próprio Estado 

Democrático de Direito. Sua intervenção tem relação direta com o 

fortalecimento da cidadania e do acesso à Justiça. 

A questão debatida nos autos interessa de modo fundamental aos 

advogados pois, no mérito, discute-se a norma processual aplicável aos 

procedimentos em trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado de Minas 
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Gerais. Alcança, assim, direitos e prerrogativas daqueles regularmente 

inscritos nos quadros da OAB.  

A decisão de mérito proferida pelo Colegiado tem o potencial de 

assumir significativo efeito persuasivo no âmbito da jurisprudência deste 

Colendo Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas do Estado, de modo que 

a repercussão do julgamento não se encontra limitada às partes envolvidas no 

litígio.  

 Demonstrado o cumprimento dos requisitos legais, a OAB/MG requer 

sua admissão nos autos comoAmicus Curiae.  

IV – DOS PEDIDOS   

 Face ao exposto, a Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Minas 

Gerais requer: 

  1- seu ingresso no feito na qualidade de Amicus Curiae nos termos do 

artigo 138 do CPC/15,  com o cadastramento dos advogados que esta 

subscrevem, para o recebimento de intimações e publicações,sob de nulidade. 

Belo Horizonte, 08 de junho de 2021. 

 

 

Dr.Bruno Dias Cândido 

Procurador - Estadual da Procuradoria de Prerrogativas da OAB/MG  

OAB/MG 116.775 

 

 

Cláudio Cardoso Da Silva Lemos 

Assessor Jurídico da Procuradoria de Prerrogativas da OAB/MG 

OAB/MG 77.758 

 

 

Gleiciane Emanuele Duarte                   Mariana TorminTanos Lopes 

Assessora Jurídica da OAB/MG                                    Assessora Jurídica da OAB/MG                     

OAB/MG n.º 88.019  OAB/MG n.º  134.268 

AUTO DE DESIGNAÇÃO 
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 A PROCURADORIA ESTADUAL DE DEFESA DAS 

PRERROGATIVAS E VALORIZAÇÃO DA ADVOCACIA DA OAB/MG, 

com sede na rua Albita, n.º 250, Bairro Cruzeiro, nesta Capital, neste ato 

representada pelo  Procurador Estadual de Prerrogativas da OAB/MG, Dr. 

Bruno Dias Cândido, OABMG n.º 116.775, nomeia e constitui como seu 

procurador  Dr. Cláudio Cardoso da Silva Lemos, OAB/MG 77.758, Dra. 

Mariana TorminTanos Lopes, Dra. Gleiciane Emanuele Duarte,OAB/MG nº 

88.019, aos quais outorga os poderes gerais da cláusula "ad judicia" e para o 

foro em geral, podendo, em conjunto e/ou separadamente, praticar todos os 

atos necessários ao fiel cumprimento deste Auto de Designação, em especial 

para atuar nos autos do Mandado de Segurança nº 0961827-

18.2021.8.13.0000,que tramitam perante o Órgão Especial do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais. 

 

Belo Horizonte, 08 de junho de 2021. 
 

 

 

Dr.Bruno Dias Cândido 

Procurador - Estadual da Procuradoria de Prerrogativas da OAB/MG  
OAB/MG 116.775 
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