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D E C I S Ã O 
 
 
  

1. A Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais (OAB/MG) interpôs o
presente agravo de instrumento contra decisão do juízo da 1ª vara federal de Pouso Alegre que,
em demanda por ela movida em desfavor do Estado de Minas Gerais, indeferiu pedido de
reintegração na posse de 18,21 m2 de área da sala da OAB no fórum estadual local.
 

Relatou que o juiz de direito diretor do foro da comarca de Pouso Alegre, sem
processo administrativo ou judicial prévio, determinou que fosse invadida a sala da OAB existente
no fórum da comarca e, arbitrariamente, desalojou-a de suas instalações, alocando os pertences
existentes no local em outro espaço na mesma sala, o que teria se dado arbitrariamente, por não
ser permitido à Administração utilizar a autotutela no caso.
 

Disse que o esbulho é sustentado em pretensa determinação de cumprimento da
Resolução CNJ 114/10, que trata da execução de obras no poder Judiciário e estabelece
metragem em caso de elaboração de novos projetos; novos, não antigos. A Resolução TJMG
767/14, também utilizada no caso, extrapolaria a mera regulamentação da Resolução CNJ
114/10, já que esta é clara, no art. 37, a prescrever que não implica modificação das áreas e
destinações de prédios atualmente utilizados.
 

Decorrendo o direito da agravante de lei - § 4º do art. 7º da Lei 8.906/94 -, não
poderia ser ele atropelado por decisão desproporcional, argumentou a agravante.
 

2. Assiste razão à agravante, data venia.
 

Dispõe o § 4º do art. 7º da Lei 8.906/94 (Estatuto do Advogado), que deve ser
instalada, nos fóruns da justiça, salas especiais permanentes para os advogados, com uso
assegurado à Ordem dos Advogados do Brasil. Assim foi feito no fórum estadual de Pouso
Alegre/MG, destinando o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais espaço para

 Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Gab. 17 - DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA

 

 
PROCESSO: 1035737-81.2020.4.01.0000  PROCESSO REFERÊNCIA: 1005064-
24.2020.4.01.3810
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 
POLO ATIVO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO MINAS GERAIS
REPRESENTANTES POLO ATIVO: DIEGO BARCELOS BERNARDES - MG75463-A e RENATO
FONSECA DE CARVALHO - MG181400-A
POLO PASSIVO: ESTADO DE MINAS GERAIS

Num. 104882538 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: GLAUCIO FERREIRA MACIEL GONCALVES - 18/03/2021 16:31:31
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031816313116500000103099464
Número do documento: 21031816313116500000103099464



ocupação pela Ordem, em 15-9-2011, conforme convite, reportagem e fotos da inauguração da
sala constantes dos autos na origem.
 

Tendo a Ordem ocupado a sala desde 2011, não se tratando, portanto, de espaço
físico novo do fórum estadual, efetivamente não se aplica a Resolução CNJ 114/10, por expressa
disposição do seu art. 37, ao estabelecer que não implicará modificação nas áreas e destinações
de prédios atualmente utilizados pelo Judiciário. Cai por terra, então, o principal fundamento
utilizado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais para diminuir o espaço da sala antes
ocupada pela OAB/MG em Pouso Alegre - determinação do Conselho Nacional de Justiça.
 

Pelo que se constata dos autos, não existe título a amparar a cessão de uso de bem
público, ou seja, a cessão ora discutida ocorreu informalmente. Dessa forma, até por se tratar de
ocupação amparada em lei, a melhor forma de se resolver o problema seria o acordo entre as
partes, o qual, no entanto, não foi possível, embora a justiça estadual tenha convocado a Ordem
dos Advogados para discutir a questão e desde 2015 se tenta composição, desautorizada pelo
Conselho Seccional da OAB/MG.
 

A autotutela da Administração, nesse caso, é vedada, porque a ocupação do bem
público, que data de mais de 9 anos, decorre de lei, não estando lastreada em título que poderia
estabelecer obrigações para uma e para outra parte. O agir da autoridade judicial, nesse caso,
praticando ato administrativo, desbordou do devido processo legal, devendo o ato ser anulado.
 

Registra-se que a medida original, de 43,21 m2, não tem nada de exagerada,
sobretudo em uma cidade pujante que é Pouso Alegre, na desenvolvida região do sul de Minas
Gerais.
 

Está presente, assim, a probabilidade do direito contido nas razões recursais, que
se encontra aliado à necessidade de pronta decisão, haja vista os danos causados aos inúmeros
advogados, que a Constituição, no art. 133, diz ser indispensável à administração da justiça.
 

É de se ressalvar, todavia, eventual desocupação da área em discussão, após
medida judicial própria, a ser eventualmente proposta pelo Estado de Minas Gerais, tendo em
vista que o que se coíbe, por meio desta decisão, é sobretudo a autotutela da Administração.
 

3. Em face do exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para
determinar ao Estado de Minas Gerais que, em vinte dias, devolva a área de 18,21 m2 da antiga
sala da OAB no fórum estadual de Pouso Alegre, retornando-a à configuração anterior. 
 

Comunique-se ao juízo de origem.
 

Ouça-se a parte contrária (Estado de Minas Gerais), em 15 dias.
 

I.
 

Brasília, 18 de março de 2021.
 

Gláucio Maciel 
 

Juiz Relator Convocado 
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