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Diz o ditado que decisão judicial não se discute. Cumpre-se. Mas nada nos impede de 

comentar uma decisão e, se considerada injusta ou mal aplicada, criticá-la. Pois é justamente 

isso que acontece com a decisão do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, que 

concedeu liminar para que o defensor público Bruno Ricardo Miragaia de Souza, de São Paulo, 

possa atuar sem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. 

Essa é uma questão que, na verdade, já vem de alguns anos. Os DefensoresPúblicos en-

tendem que, por atuar em função pública, não precisam estar inscritos na Ordem dos Advoga-

dos do Brasil e pagar a respectiva anuidade. Entidades que congregam os Defensores Públicos 

alegam que o artigo 4º da Lei Complementar nº 132, de 2009, que alterou a Lei Orgânica Nacio-

nal da Defensoria Pública (nº 80, de 1994), estabelece que a capacidade postulatória do profis-

sional - para atuar em nome de um terceiro em juízo - "decorre exclusivamente de sua nomea-

ção e posse no cargo público", tornando facultativa a manutenção de inscrição na OAB.  

Aí é que reside a contradição, pois, para todos os efeitos e perante a lei, para assumir a 

função o advogado precisaria estar ligado à Ordem. Isso porque, em qualquer análise, o Defen-

sor Público é, antes de tudo, um Advogado. E o Estatuto da Advocacia, a Lei nº 8.906, de 1994 - 

é a legislação que estabelece as qualificações profissionais do defensor público. Basta recordar 

o que diz o artigo 3º dessa lei: “O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a 

denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB”. E, em seu parágrafo 1º, está claro que: “exercem atividade de advocacia, sujeitando-se 

ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-

Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procurado-

rias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas 

entidades de administração indireta e fundacional”. 
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Portanto, não cabe ao Judiciário, mesmo à Corte maior, afastar a exigência sob a alega-

ção de que não se apresenta inconstitucional. Não se pode esquecer o que diz o artigo 133 de 

nossa Constituição Federal: “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo invi-

olável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”. E o artigo 

134: “Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 

a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados”. Ou seja, a Defensoria 

Pública é uma atividade constitucional exercida por um Advogado, que tem por finalidade a tute-

la jurídica integral e gratuita, individual e coletiva, judicial e extrajudicial, dos necessitados, assim 

considerados na forma da lei. 

Não há como se entender, portanto, que o Defensor Público, um Advogado, possa se 

considerar como tal sem que esteja devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A 

Acrimesp repudia, em todos os sentidos, qualquer tentativa, mesmo que por decisão judicial, de 

isentar o Defensor Público de sua inscrição da Ordem. Se não está inscrito, não é Advogado e, 

portanto, não pode exercer qualquer atividade relacionada à profissão, inclusive a de Defensor 

Pública. 

É preciso por um ponto final nessa discussão que já perdura por anos. Se a questão é a 

contribuição anual devida por todos os Advogados à suas respectivas Seccionais da Ordem, 

então que se discuta esse ponto, que se encontre uma solução, que se proponha uma isenção. 

Mas Advogado, para ser considerado como tal e poder exercer sua atividade, mesmo como De-

fensor Público, tem que estar inscrito na Ordem, que, afinal, é nossa entidade maior, é quem 

defende nossas prerrogativas e nos mantém no curso da ética. 

Somente com a inscrição na Ordem, com o cumprimento da Lei nº 8.906, é que podemos 

assegurar a defesa de nossa profissão. 
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