
PARAÍBA

Primeira Câmara

ACÓRDÃO

Processo n2 15.0000.2017.001.824-2

Interessado(a): Bel MÁRCIA MARIA LUNA ACCIOLY CAVALCANTI 

Assunto: Pedido de Inscrição Principal no quadro de advogados da 

OAB/PB

Relator: Conselheiro George Suetônio Ramalho Júnior

EMENTA: REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL.

OCUPANTE DE CARGO DE AUDITORA DE CONTAS PÚBLICAS 

DO TCE/PB. INCOMPATIBILIDADE RECONHECIDA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 28, INCISO II, DO EAOAB. 

INDEFERIMENTO.

Bel MÁRCIA MARIA LUNA ACCIOLY CAVALCANTI, 

devidamente qualificado nos autos, requer sua inscrição principal no 

quadro da OAB/PB.

Juntou documentação que anexou, mormente a 

diploma que é Bacharel(a) em Direito; foi aprovado(a) no Exame de 

Ordem pela Seccional, certidões negativas de antecedentes criminais e 

quitação eleitoral.



Contudo, o requerente informou que exercia cargo 

público de AUDITORA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE/PB.

É, em resumo, o relatório.

V O T O

A Lei n. 8.906, de 04 de julho de 1994, que dispõe 

sobre o ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB, estabelece os requisitos 

necessários para a inscrição como advogado, em seu art. 89, cujo teor é o 

seguinte:

"Art. 89. Para a inscrição como advogado é necessário:

I -  capacidade civil;

I I-  diploma ou certificado de graduação em direito obtido em 

instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada;

III-  título de eleitor e quitação do serviço militar; se brasileiro;

IV - aprovação em Exame de Ordem;

V - não exercer atividade incompatível com a advocacia;

VI- idoneidade moral;

VII- prestar compromisso perante o Conselho."

Com relação ao requisito do inciso V do art. 89 do 

EAOAB, tenho que o mesmo não restou cumprido, uma vez que, nos 

termos do que dispõe o art. 28, II, do EAOAB, é incompatível com a 

advocacia "membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, 

dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da justiça de 

paz, juizes classistas, bem como de todos os que exerçam função de



julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública 

direta e indireta; "

Assim, sem maiores delongas, a requerente por ser 

Auditora do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba exerce atividade 

incompatível com a advocacia, sendo imperioso o indeferimento da sua
§•: i {•

inscrição, sem prejuízo de que, futuramente a requerente possa solicitar 

novamente a inscrição caso venha a se desincompatibilizar do referido 

cargo.

Assim, forte nesses argumentos, voto pelo 

INDEFERIMENTO da inscrição, ressalvado o direito da requerente postular 

novamente a inscrição após cessar os efeitos da incompatibilidade.
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PARAÍBA

Primeira Câmara

Acórdão

Processo n° 15.0000.2017.001824-2

Interessada: Bela. MÁRCIA MARIA LUNA ACCIOLY CAVALCANTI 

Assunto: Pedido de Inscrição Principal no quadro de advogados da OAB/PB 

Relator: Conselheiro George Suetônio Ramalho Júnior

“REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL. OCUPANTE DE CARGO 
DE AUDITORA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE/PB. 
INCOMPATIBILIDADE RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 28, 
INCISO n , DO EOAB. INDEFERIMENTO.”

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos em que é 
interessada a Bacharela acima nomeada.

Decide a Primeira Câmara da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seção da Paraíba, à unanimidade, INDEFERIR o pedido da requerente, nos termos do 
relatório e voto do relator, anexados aos autos, os quais passam a integrar o presente 
julgado.

EMENTA

A C O R D Ã O


