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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA    VARA FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

  

   

 

 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, entidade prestadora de serviço público 

independente, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 33.648.981/0001-37, com sede nesta Cidade, na Av. Marechal 

Câmara, 150, Castelo, vem, por seus procuradores abaixo assinados, com 

fundamento no artigo 1º, inciso IV e da Lei n.º 7.347/1985, propor a presente 

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA, 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

 

 

em face do BANCO DO BRASIL S.A., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob no 00.000.000/0001-91, com edifício sede 

localizado na Rua Senador Dantas 105, 39º Andar, Centro - RJ, pelos fatos e 

fundamentos a seguir expostos.  

 



                                 
                          Ordem dos Advogados do Brasil 

                             Seção do Estado do Rio de Janeiro 

                                Procuradoria 

 

Avenida Marechal Câmara, 150, Castelo – Rio de Janeiro – RJ 
PMA 

 

2 

PRELIMINARMENTE 

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

 

1- Inicialmente, a Autora ressalta a competência da Justiça Federal para 

julgar causas em que Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse sentido, o STF em 

julgamento de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 595332/PR, com 

efeito vinculante, já decidiu pela competência da Justiça Federal para julgamento 

da OAB em qualquer caso que ela figure no polo da ação, conforme veiculado 

pelo informativo 837-2016. 

 

2- A esse respeito transcreve-se o informativo abaixo:   

 

OAB e competência jurisdicional 

Compete à justiça federal processar e julgar ações em que a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), quer mediante o conselho federal, quer 

seccional, figure na relação processual. 

Com base nessa orientação, o Plenário deu provimento a recurso 

extraordinário interposto em face de acórdão que assentara a competência 

da justiça estadual para processar execuções ajuizadas pela OAB contra 

inscritos inadimplentes quanto ao pagamento das anuidades. 

Afirmou que a OAB, sob o ângulo do conselho federal ou das seccionais, 

não seria associação, pessoa jurídica de direito privado, em relação à qual 

é vedada a interferência estatal no funcionamento (CF, art. 5º, XVIII). 

Consubstanciaria órgão de classe, com disciplina legal — Lei 8.906/1994 

—, cabendo-lhe impor contribuição anual e exercer atividade fiscalizadora 

e censória.  

A OAB seria, portanto, autarquia corporativista, o que atrairia, a teor 

do art. 109, I, da CF, a competência da justiça federal para o exame de 
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ações — de qualquer natureza — nas quais ela integrasse a relação 

processual. Assim, seria impróprio estabelecer distinção em relação aos 

demais conselhos existentes. 

RE 595332/PR, rel. Min. Marco Aurélio, 31.8.2016. (RE-595332) 

 

3- Fixada a competência da Justiça Federal, passa-se à demonstração da 

legitimidade “ad causam” do Conselho Seccional do Rio de Janeiro – OAB/RJ. 

 

DA LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA 

 

4- A Constituição Federal de 1988 estabelece que o advogado é 

essencial à função jurisdicional do Estado, tendo sido outorgado à Ordem dos 

Advogados do Brasil, dentre outras, a incumbência de “promover, com 

exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e disciplina dos advogados em 

toda a República Federativa do Brasil”, na forma do artigo 44, inciso II, da Lei 

n.º 8.906/1994. 

 

5- Como relevante instrumento para a consecução de seus objetivos, a 

Lei n.º 8.906/1994 conferiu à OAB legitimidade para propor ação civil pública, 

como se observa do disposto em seu art. 54, inciso XIV, in verbis: 

 

“Art. 54. Compete ao Conselho Federal: 

(...) 

XIV - ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e 

atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, 

mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja 

outorgada por lei; (g.n.) 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=595332&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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6- Complementando, a Lei n.º 7.347/1985, no artigo 5º, inciso IV 

dispõe que as autarquias têm legitimidade para propor ação civil pública, in verbis: 

 

“Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 

cautelar: 

(...) 

IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de 

economia mista”. 

 

7- A OAB/RJ se constitui como Conselho Seccional da Ordem dos 

Advogados do Brasil, órgão dotado de personalidade jurídica própria, autonomia 

financeira e administrativa, exercendo, no território deste Estado, todas as 

atribuições que lhe são conferidas no Estatuto da Advocacia e da OAB, conforme 

depreende-se do artigo 45, §2° deste Diploma Legal: 

   

Art. 45. São órgãos da OAB: 

§ 2º Os Conselhos Seccionais, dotados de personalidade jurídica 

própria, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-

membros, do Distrito Federal e dos Territórios 

  

8- Destarte, cumpre lembrar que a Seccional do Rio de Janeiro é uma 

autarquia sui generis, prestadora de serviço público e com legitimidade expressa 

para interposição de Ações Coletivas, prevista no Regulamento Geral do Estatuto 

da OAB:  

 

“Art. 105. Compete ao Conselho Seccional, além do previsto nos 

arts. 57 e 58 do Estatuto: 
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(....) 

 V – ajuizar, após deliberação:  

a) ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos 

estaduais e municipais, em face da Constituição Estadual ou da Lei 

Orgânica do Distrito Federal;  

b) ação civil pública, para defesa de interesses difusos de caráter 

geral e coletivos e individuais homogêneos; (NR)94  

c) mandado de segurança coletivo, em defesa de seus inscritos, 

independentemente de autorização pessoal dos interessados;  

d) mandado de injunção, em face da Constituição Estadual ou da Lei 

Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo único. O ajuizamento é 

decidido pela Diretoria, no caso de urgência ou recesso do Conselho 

Seccional.”  

 

9- Sobre a legitimidade da OAB para propor ação civil pública, o ilustre 

professor Paulo Luiz Netto Lôbo1 se manifesta no seguinte sentido: 

 

“A ação civil pública é um avançado instrumento processual 

introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 7.347, de 

24 de julho de 1985 (com as alterações promovidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor), para a defesa dos interesses difusos, 

coletivos e individuais homogêneos (por exemplo, meio ambiente, 

consumidor, patrimônio turístico, histórico, artístico). Os autores 

legitimados são sempre entres ou entidades, públicos ou privados, 

inclusive associação civil existente há mais de um ano e que inclua 

                                                 
1 1 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Comentários ao Estatuto da Advocacia. 2. ed. Brasília Jurídica, 1996, p. 203) 
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entre suas finalidades a defesa desses interesses. O elenco de 

legitimados foi acrescido da OAB, que poderá ingressar com a 

ação não apenas em prol os interesses coletivos de seus inscritos, 

mas também para tutela dos interesses difusos, que não se 

identificam em classes ou grupos de pessoas vinculadas por uma 

relação jurídica básica. Sendo de caráter legal a legitimidade 

coletiva da OAB, não há necessidade de comprovar pertinência 

temática com suas finalidades, quando ingressa em juízo. (g.n.) 

 

10- Depreende-se que se a OAB tem legitimação universal para propor 

as ações elencadas no artigo 54, inciso XIV, da Lei n.º 8.906/1994, indiscutível é a 

sua legitimidade quando a matéria versar sobre os direitos coletivos de seus 

inscritos.  

 

11- Nessa esteira, o Estatuto confere tal legitimidade, sem exigência do 

requisito da pertinência temática, não apenas ao Conselho Federal, mas também às 

Seccionais, no âmbito de suas competências territoriais, como se pode observar 

nos seguintes artigos: 

 

Art. 57. O Conselho Seccional exerce e observa, no respectivo 

território, as competências, vedações e funções atribuídas ao 

Conselho Federal, no que couber e no âmbito de sua competência 

material e territorial, e as normas gerais estabelecidas nesta lei, no 

regulamento geral, no Código de Ética e Disciplina, e nos 

Provimentos. 
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Art. 59. A diretoria do Conselho Seccional tem composição idêntica 

e atribuições equivalentes às do Conselho Federal, na forma do 

regimento interno daquele. 

 

12- No mesmo sentido é o entendimento do STJ, que afirmou a 

indispensabilidade da entidade na defesa dos direitos da sociedade, observando a 

legitimidade universal dos Conselhos Seccionais da OAB, in verbis: 

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. 

CONSELHO SECCIONAL. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO 

URBANÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO. LIMITAÇÃO POR 

PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INCABÍVEL. LEITURA 

SISTEMÁTICA DO ART. 54, XIV, COM O ART. 44, I, DA LEI 

8.906/94. DEFESA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO 

ESTADO DE DIREITO E DA JUSTIÇA SOCIAL. 1. Cuida-se de 

recurso especial interposto contra acórdão que manteve a sentença 

que extinguiu, sem apreciação do mérito, uma ação civil pública 

ajuizada pelo conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil 

em prol da proteção do patrimônio urbanístico, cultural e histórico 

local; a recorrente alega violação dos arts. 44, 45, § 2º, 54, XIV, e 

59, todos da Lei n. 8.906/94. 2. Os conselhos seccionais da Ordem 

dos Advogados do Brasil podem ajuizar as ações previstas - 

inclusive as ações civis públicas - no art. 54, XIV, em relação aos 

temas que afetem a sua esfera local, restringidos territorialmente pelo 

art. 45, § 2º, da Lei n. 8.906/84. 3. A legitimidade ativa - fixada no 

art. 54, XIV, da Lei n. 8.906/94 - para propositura de ações civis 
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públicas por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, seja pelo 

Conselho Federal, seja pelos conselhos seccionais, deve ser lida 

de forma abrangente, em razão das finalidades outorgadas pelo 

legislador à entidade - que possui caráter peculiar no mundo 

jurídico - por meio do art. 44, I, da mesma norma; não é possível 

limitar a atuação da OAB em razão de pertinência temática, 

uma vez que a ela corresponde a defesa, inclusive judicial, da 

Constituição Federal, do Estado de Direito e da justiça social, o 

que, inexoravelmente, inclui todos os direitos coletivos e difusos. 

Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1351760 PE 2012/0229361-

3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 

26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

09/12/2013). 

 

13- Importante julgado também foi o proferido pelo Egrégio Tribunal 

Regional Federal da Quarta Região, cujo pronunciamento entendeu pela 

legitimidade ativa ad causam da Seccional de Santa Catarina da OAB para 

interpor ação civil pública na defesa dos direitos difusos. Senão vejamos: 

 

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OAB. ESTADO DE SERGIPE. 

CRIAÇÃO DE FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO 

PRIVADO. NATUREZA JURÍDICA CONTROVERTIDA. 

CONCURSO PÚBLICO, REGIME CELETISTA. 

ADMISSBILIDADE. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO ESTADO DE SERGIPE, FALTA DE INTERESSE 
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DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA AO 

OBJETO DA DEMANDA. DIVERSIDADE DAS POSTULAÇÕES 

CONTIDAS NA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE E NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

INTENTADAS. DESCABIMENTO DA EXTINÇÃO OU DA 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. MEDIDA LIMINAR. 

SUSPENSÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO. 

A OAB tem legitimidade Para propor ação civil pública, nos 

termos do art. 54 

da Lei n0 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e, além do mais, no caso 

concreto dos autos, age a OAB em defesa dos interesses difusos da 

sociedade, conforme art. 1', V, da Lei no 7.347/85, buscando, em 

tese a proteção do patrimônio público e do erário, pugnando pela 

prevalência dos princípios constitucionais que orientam a 

Administração Pública, inclusive o princípio da igualdade de regime 

jurídico entre os agentes administrativos. 

A OAB, na hipótese aventada nos autos, atua na defesa da ordem 

jurídica. Do Estado Democrático de Direito e da proteção dos 

interesses difusos e coletivos e, quanto a isso, nenhuma outra 

instituição social está mais habilitada que a OAB para promover a 

presente ação civil pública, face ao seu caráter de entidade integrada 

no contexto nacional e estadual, inclusive exercendo o controle 

social 

e político sobre as instituições e agentes públicos,, cumprindo-lhe 

propugnar pela constitucionalidade, legalidade e moralidade da 

gestão pública.  



                                 
                          Ordem dos Advogados do Brasil 

                             Seção do Estado do Rio de Janeiro 

                                Procuradoria 

 

Avenida Marechal Câmara, 150, Castelo – Rio de Janeiro – RJ 
PMA 

 

10 

A pertinência temática com direitos difusos e coletivos de 

interesse dos advogados não é exigida como requisito para a 

propositura da ação civil pública pela OAB, face à sua natureza 

de entidade que atua nas áreas e interesses acima expostos, não 

se podendo restringir onde a lei não estabeleceu limitações. 

(Justiça Federal do Estado de Sergipe, processo no 

2008.85.00.004610-6, 3 a. VARA FEDERAL - Juiz Titular, Aracaju, 

27 de fevereiro de 2009) (grifo nosso) 

 

14- A legitimidade da atuação da OAB para figurar no polo ativo da ação 

civil pública é reconhecida pela jurisprudência pátria, como nos julgados a seguir 

colacionados a título de exemplificação: 

 

“A Ordem dos Advogados do Brasil - OAB ostenta legitimidade 

para ajuizar ação civil pública destinada à defesa de interesses 

individuais homogêneos de consumidores (art. 50 da Lei 7.347/85 

c/c art. 44, 1, da Lei 8.906/94 c/c art. 170, V, da Constituição). 

Precedente." (TRF-18 , AC 2004.39.305-3/PA, 5' Turma, Rei. Des. 

Federal João Batista Moreira, DJ 14/06/2007)” 

 

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDIUAIS HOMOGÊNEOS. 

CONTRATO DE LEASING. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. 

MAJORAÇÃO INESPERADA DO VALOR ,DO DÓLAR FRENTE 

AO REAL. ORDEM DOS ADVOGADOS, DO BRASI.L. 

LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONSTITUIÇÃO, 
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FEDERAL. -ESTATUTO DA OAB. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA. 

A Ordem dos Advogados do Brasil tem legitimidade ativa ad 

causam para a defesa de direitos individuais homogêneos nas 

relações de consumo, conforme dicção dos arts. 50, XXXII; e 170, 

V, da Constituição Federal; 81, 111, e 82, IV, do Código de Defesa 

do Consumidor; e 44 do Estatuto- da Ordem dos Advogados do 

Brasil." (TRF-1', AC 1999.01.751 63-8/PA, 3Y Turma Suplementar, 

Rei. Juiz Convocado Julier Sebastiao da Silva, WJ'25/07/2002).” 

 

 

15- Sendo assim, da leitura dos indigitados dispositivos legais, 

jurisprudenciais e do trecho doutrinário extrai-se a ilação clara de que a OAB 

possui legitimidade para ajuizar ação civil pública e, consequentemente, que a 

mesma é cabível, tendo em vista que a causa de pedir está correlacionada aos 

interesses coletivos de toda a classe profissional (art. 1º, inciso IV, da Lei nº 

7.347/1985). 

DOS FATOS 

 

16- Esta Seccional tomou conhecimento de que o Banco Réu emitiu uma 

ordem interna no sentido de alterar o processamento das operações de DOCs e 

TEDs de mandados de pagamento.  

 

17- Basicamente, acabariam os DOCs e TEDs em dinheiro para os não 

correntistas do Banco do Brasil, só sendo possível a realização de depósito em 

conta para os próprios correntistas da instituição, o que obrigaria o beneficiário do 

mandado – ou seu representante legal, no caso o causídico constituído nos autos 
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com poderes para levantar quantias – a: ou sacar o montante em espécie ou 

abrir uma conta na instituição.  

 

18- Além disso, os mandados de pagamento de valores superiores a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) necessitariam de prévio agendamento para que o banco 

realizasse a reserva dos valores. 

 

19- Para que os valores sejam disponibilizados em conta de outros 

bancos, só há duas exceções: 1) que o advogado seja cadastrado no convênio 

existente entre OAB/RJ e Banco do Brasil; ou 2) que haja no mandado, 

expressamente, a indicação da agência, banco e conta em que o mandado deverá 

ser depositado. 

 

20- O Banco do Brasil, como banco público, possui a exclusividade na 

gestão dos mandados de pagamento na esfera estadual e com a referida medida 

tenta promover, claramente, a captação de clientela, visando um acréscimo de 

lucro para a instituição, mediante a abertura de contas. 

 

 

21- Em reunião realizada entre a OAB/RJ e o Banco do Brasil, ao tentar 

justificar a medida, a Ré alegou que a orientação visa conferir maior segurança ao 

procedimento. O Banco afirma que a prática está balizada em nova orientação 

firmada pelo BACEN, mas sem, no entanto, juntar qualquer comprovante ou 

mesmo o número da orientação do órgão de controle. 

 

22- Todavia, o que mais causou espécie a esta Entidade foi o fato de que 

a Ré simples e deliberadamente desconsidera a fé pública das decisões judicias, e 
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consequentemente, de todos os mandados de pagamento e alvarás expedidos pelas 

varas e juizados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

23- Na verdade, o que foi identificado na reunião é que o problema do 

Banco do Brasil é de ordem procedimental, de sistema. Um problema de ordem 

técnica que tem afetado milhões de advogados e jurisdicionados no Rio de Janeiro. 

Explica-se.  

 

24- Ao tomar conhecimento de que os advogados não conseguiam mais 

transferir os valores oriundos dos mandados de pagamento diretamente para as 

suas contas ou contas que indicassem devido a uma suposta resolução do BACEN 

acerca de DOCs ou TEDs em dinheiro, foi questionado ao Banco o porquê disto 

afetar os mandados de pagamento, já que uma simples transferência entre contas 

deveria ser operada. O dinheiro deveria sair da conta judicial e ser dividido da 

forma que melhor conviesse às partes e seus representantes legais. Esta seria a 

lógica. 

 

25- Todavia, o Banco do Brasil confessou que o sistema da instituição 

considera todo e qualquer levantamento de mandados de pagamento como se 

a parte ou representante tivesse retirado a quantia total em espécie e depois 

um DOC ou TED de dinheiro era emitido para a conta de destino. Ou seja, o 

sistema do banco considera como se o valor tivesse sido todo levantado em 

dinheiro e que qualquer transferência de valores seria um novo depósito. 

Uma reentrada do valor no sistema bancário.  
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26- Em suma, a operação que deveria ser assim: 

 

 

27- É encarada pelo Banco da seguinte forma: 

 

 

 

28- É inconcebível que a população se veja lesada pela incompetência da 

TI do banco. Não é possível que aquele que detenha o monopólio da gestão dos 

mandados de pagamento no Estado do Rio de Janeiro simplesmente obrigue a 

parte ou a abrir uma conta em seu estabelecimento, a se conveniar na OAB, dizer 

agência e conta na petição ou a sair com o dinheiro em espécie da agência apenas 

por uma deficiência de seu sistema interno.  

 

29- É muito importante que fique clara a realidade do Poder Judiciário 

brasileiro. A realidade é dinâmica. Contas bancárias vêm e vão. Às vezes, uma 
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mera mudança de categoria gera a alteração na agência e na conta do correntista. 

Os mandados de pagamento demoram a serem confeccionados. Não é razoável 

que depois de confeccionados se tenha que pedir a reemissão dos mandados de 

pagamento apenas pela impossibilidade do sistema do Banco do Brasil. Aliás, é 

inconcebível qualquer restrição ao gozo da propriedade que não seja prevista em 

Lei formal e esteja extremamente justificada, sob pena de ensejar grave 

inconstitucionalidade.  

 

30- Hoje, a vontade da parte e do advogado pode ser que este receba a 

integralidade dos valores em sua conta e depois repasse ao seu cliente. Amanhã, 

isto pode ser completamente diferente. A escolha é livre àqueles que de mandado 

possam dispor. Se o banco gera um procedimento que é falho, mas não lhe 

causava problemas antes da dita atual regulação do BACEN, não pode este alegar 

a própria torpeza como justificativa à limitação do livre fruir do mandado de 

pagamento pela parte ou seu representante. 

 

31- A medida, por sua vez, cumpre um hediondo papel: o de constranger 

as partes e seus causídicos à abertura de contas através da imposição de uma 

cultura do medo. Pois, gera uma enorme insegurança ao colocar em risco aqueles 

que optam por não ter uma conta junto à instituição, uma vez que serão obrigados 

a sair do banco com volumosas quantias em dinheiro. 

 

32- Outrossim, atualmente, nos casos de mandados de pagamento em 

nome de advogado, cuja conta para crédito já esteja devidamente cadastrada 

através da OAB/RJ ou mesmo na instituição financeira, a transferência é feita de 

forma automática, sendo desnecessário seu comparecimento à instituição. Ora, se 

o cadastro do advogado na OAB lhe permite receber os valores na conta que 
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indicar, por que deveria ser diferente na “boca do caixa”? Qual é a razão de ordem 

legal que trata de maneira diferente a conta judicial para o advogado cadastrado ou 

para aquele não cadastrado? 

 

33- Deve ainda ser ressaltado que a realização de transferência para 

contas de banco diversos não causa qualquer prejuízo para o Banco do Brasil, 

mesmo porque ele realiza a cobrança de tarifa, em valor considerável para tais 

transações sendo, portanto, totalmente descabida e imotivada a referida medida, 

que somente traz prejuízos e insegurança a partes e advogados. 

 

34- Portanto, resta claro que a medida perpetrada pelo Banco do Brasil é 

reprovável e imoderada, não merecendo prevalecer, não somente pelo fim 

inaceitável a que se destina, com a intenção de captação de clientes mediante 

abertura de conta corrente, mas principalmente por se configurar numa lesão ao 

direito do consumidor das partes e advogados, especialmente os direitos a uma boa 

prestação de serviço, à segurança e à dignidade do consumidor, além de ser uma 

ilegal, desproporcional e imotivada restrição ao direito de propriedade da parte.  

 

DO DIREITO 

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DISPOR DO PRÓPRIO BEM 

 

35- O Banco do Brasil é a Instituição Bancária a qual compete a 

responsabilidade de abertura e depósito em conta judicial e pagamento de 

mandados de pagamento, como depreende-se da seguinte decisão proferida pelo 

Conselho Nacional de Justiça: 
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DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONTAS. ADMINISTRAÇÃO. 

OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO. PREFERÊNCIA LEGAL 

DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS OFICIAIS. I - A administração 

de contas de depósitos judiciais constitui prestação de serviços por 

instituição financeira e a sua concessão pelo Poder Judiciário há de 

ser precedida de licitação, diante do disposto no artigo 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, e na Lei n.º 8.666/1993. II – Nos 

termos do artigo 666, inciso I, do Código de Processo Civil e leis 

correlatas, os depósitos judiciais devem, preferencialmente, 

como regra, ser realizados em estabelecimento de crédito oficial, 

admitindo-se que o sejam em estabelecimento de crédito privado 

apenas na hipótese de inexistência daquele na localidade da sede 

do órgão do Poder Judiciário. 3 – Procedimento de Controle 

Administrativo de que se conhece e que se julga procedente.(CNJ - 

PCA: 00002118520082000000, Relator: ALTINO PEDROZO, Data 

de Julgamento: 04/11/2008)  

 

36- Assim, aproveitando-se da confiabilidade delegada pelo Estado do 

Rio de Janeiro no que tange à administração de depósitos judiciais, a Instituição 

tenta promover, claramente, a captação de clientela, visando um acréscimo de 

lucro para a si à medida que impõe a abertura de novas contas às partes e/ou aos 

seus representantes. 

 

37- O que a Instituição Ré está fazendo é limitar a utilização do bem de 

outrem à medida que impede a parte ou advogado de realizar transferências 

bancárias para a instituição que bem desejar. 
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38- Neste sentido, cuida-se esclarecer que, consolidado o litígio, e 

determinado pagamento pelo juízo, não é possível que se impeça à parte cujo 

Poder Judiciário reconheceu a titularidade ou indenização dos valores o exercício 

do direito de dispor livremente do bem, que é consequência direta do direito de 

propriedade que lhe advém do mandado judicial. 

 

39- Ou seja, as práticas exercidas pela Instituição Ré violam 

frontalmente os Direitos do proprietário, disposto no artigo 1.228 do Código Civil, 

in verbis: 

 

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 

coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 

injustamente a possua ou detenha. 

§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com 

as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 

preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a 

flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o 

patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 

das águas. 

§ 2o São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer 

comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de 

prejudicar outrem. 

§ 3o O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de 

desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse 

social, bem como no de requisição, em caso de perigo público 

iminente. 

(...)” 
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40- Percebe-se que, devido à oponibilidade erga omnes do Direito de 

Propriedade, por ser o mais completo de todos os direitos reais e pelo fato de que 

o seu titular pode desfrutar do bem como quiser, sujeitando-se apenas às 

limitações legais impostas em razão do interesse público ou da coexistência do 

direito de propriedade de outros titulares, o que não é a hipótese dos autos. Deste 

modo, as limitações impostas pela Ré só servem ao seu próprio interesse. 

 

41- O proprietário tem o Direito de dispor do bem da maneira que entender 

cabível, podendo assim transferi-lo ou aliená-lo a outrem a qualquer título. Ou 

seja, direito real envolve a faculdade de consumir o bem, de dividi-lo ou de gravá-

lo.  

 

42- Além disso, é cediço que parte do valor vencido na ação judicial 

consiste, na maioria das vezes, nos honorários do Advogado, ou seja, verba de 

natureza alimentar, utilizada para financiar seu sustento e de sua família. 

 

43- Dessa forma, ao limitar o cumprimento de uma decisão judicial, o 

Banco do Brasil prejudica o jurisdicionado que tem direito dispor do seu bem, 

ofendendo-o em seus direitos sociais e impedindo-o de usufruir de bem 

fundamental, bem como o advogado, obstando o recebimento de verba 

responsável por sua subsistência e de sua família.  

 

44- Vale observar ainda que, mesmo que a instituição financeira esteja 

com a posse do bem por determinado período, é de responsabilidade do banco 

depositário a entrega dos valores que devem ser pagos à parte após a emissão da 

ordem judicial. 
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45- Além disso, é evidente que, face às considerações aduzidas, a 

Instituição Ré está agindo de modo a condicionar a retirada de bem alheio à 

abertura de conta em uma de suas agências, sendo o principal objetivo perquirido 

o de auferir lucro à Instituição, afrontando diretamente o Direito do consumidor, 

previsto no artigo 6°, incisos V e X do Código de Defesa do consumidor.   

 

  “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

  (...) 

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 

prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 

supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 

(...) 

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 

(...)” 

 

46- Sendo assim, à luz das leis de defesa do consumidor, a Instituição Ré 

oferece serviço essencial de maneira completamente inoperante ao público, já que 

a população que depende unicamente da sua prestação de serviço para resgatar 

valor havido em ação judicial já que são impostas cláusulas evidentemente 

abusivas para a entrega efetiva do valor total.  

 

47- Como se vê, a Ré infringiu frontalmente os Direitos do consumidor, 

bem como o Direito da livre disposição dos bens de seus consumidores, o que 

exige do Poder Judiciário o competente pronunciamento para que seja condenado 

o Banco do Brasil a se abster de impor cláusulas abusivas, restabelecendo a 

eficiência e segurança às partes a quem pertence os depósitos judiciais, bem como 

aos seus advogados. 
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DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

 

48- A possibilidade legal de antecipação parcial da tutela filia-se em 

nosso moderno ordenamento processual, como um direito do jurisdicionado de ver 

atendido e efetivado seu direito, sem ser obliterado pelo decurso da própria 

demanda, sendo exposto ao risco de que a tutela prestada perca substância, pela 

dificuldade da satisfação do direito tutelado.  

 

49- O art. 300 do CPC permite a antecipação da tutela sempre que 

estiverem presentes seus dois requisitos: prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação (ou fumus boni iuris) e fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação (ou periculum in mora).  

 

50- Vale menção a lição de Cândido José Dinamarco, verbis: 

 
"As realidades angustiosas que o processo se revela impõem que esse dano 

assim temido não se limite aos casos em que o direito possa perder a 

possibilidade de realizar-se, pois os riscos dessa ordem são 

satisfatoriamente neutralizados pelas medidas cautelares. É preciso levar 

em conta as necessidades do litigante, privado do bem que provavelmente 

tem direito e sendo impedido de obtê-lo desde logo. A necessidade de 

servir-se do processo para obter a satisfação de um direito não deve 

reverter a dano de quem não pode ter seu direito satisfeito mediante o 

processo (Chiovenda)."  

 

51- Sobre a imposição da Tutela antecipada, luminosa é a lição do 

preclaro HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, verbum: 
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“Não se trata de simples faculdade ou de mero poder discricionário do 

juiz, mas de um direito subjetivo processual que, dentro dos pressupostos 

rigidamente traçados pela lei, a parte tem o poder de exigir da justiça, 

como parcela da tutela jurisdicional a que o Estado se obrigou." 

 

52- A existência do fumus boni iuris mostra-se clara, considerando os 

fatos relatados, bem como a inobservância de princípios constitucionais 

fundamentais e de normas legais ordinárias. 

 

53- A urgência, ou periculum in mora, resta caracterizada na medida em 

que a manutenção do atual sistema imposto para a realização do pagamento de 

mandados de pagamento poderá vir a gerar mais prejuízos às partes, que não 

consegue dispor de seu próprio bem devido aos entraves impostos pela Instituição 

Ré.  

 

54- Por seu turno, o parágrafo 1º do art. 536 do CPC permite que na 

antecipação da tutela de ações condenatórias de obrigações de não fazer seja 

imposta multa à Ré, a fim de assegurar a efetividade da tutela. 

 

55- Ademais, o art. 12 da Lei nº 7.347/85 prevê a possibilidade da 

concessão de medida liminar no bojo da Ação Civil Pública, com ou sem 

justificativa prévia.  

 

56- Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela 

antecipada, requer a Autora, com espeque no art. 300 do CPC c/c art. 84 do CDC, 

o seu deferimento, inaudita altera parte, com a consequente determinação para 

que a Ré trate as contas judiciais como se contas comuns fossem e realizem a 
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transferência bancária, via DOC ou TED, a qualquer instituição financeira 

indicada pela parte ou seu representante legal, como era feito no passado antes da 

adoção das práticas abusivas. 

 

CONCLUSÃO E PEDIDO 

 

57- Por todo o exposto, a OAB/RJ requer a V. Exa. seja deferida a 

antecipação da tutela específica, para que a parte Ré trate as contas judiciais como 

se contas comuns fossem e realizem a transferência bancária, via DOC ou TED, a 

qualquer instituição financeira indicada pela parte ou seu representante legal, 

como era feito no passado antes da adoção das práticas abusivas, sob pena de 

multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada ato que vier a ser 

praticado em descumprimento à decisão judicial;   

 

58- Requer a citação da Ré, por oficial de justiça, no endereço declinado 

no preâmbulo para, querendo, apresentar defesa, sob pena de revelia.  

 

59- A intimação do ilustre representante do Ministério Público, nos 

termos do artigo 5°, §1° da Lei 7.347/85, para acompanhar todos os atos e termos 

da presente ação; 

 

60- Ao final, a OAB/RJ confia em que será julgado procedente o pedido, 

para condenar a Ré a se abster, definitivamente, Ré trate as contas judiciais como 

se contas comuns fossem e realizem a transferência bancária, via DOC ou TED, a 

qualquer instituição financeira indicada pela parte ou seu representante legal, 

como era feito no passado antes da adoção das práticas abusivas, sob pena de 
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multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada ato que vier a ser 

praticado em descumprimento à decisão judicial;   

 

61- Pede a condenação da Ré em custas processuais e ônus de 

sucumbência. 

 

62- Protesta por prova documental superveniente, oral e pericial, se 

necessárias forem. 

 

63- Informa, ainda, para os fins do art. 106, I do CPC, que as intimações 

serão recebidas no endereço declinado no cabeçalho da presente exordial, e 

deverão ser feitas em nome do Subprocurador-Geral desta Seccional, Dr. THIAGO 

GOMES MORANI, OAB/RJ 171.078, sob pena de nulidade. 

 

64- Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

 

Termos em que,  

Pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2017. 
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