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49.0000.2013.003561-7/OEP. Recte: V.R.G. (Adv.: Valdeon Roberto
Glória OAB/GO 10830 e OAB/TO 685-A). Recdo: A.M.C (Adv.
Assistente: Lourenço Corrêa Bizerra OAB/TO 3182). Interessado:
Conselho Seccional da OAB/Tocantins (Adv: Marina Pereira Jabur
OAB/TO 2167). Relator: Conselheiro Federal Mário Roberto Pereira
de Araújo (PI). EMENTA N. 154/2014/OEP. Recurso ao Órgão Es-
pecial. Acórdão unânime da Primeira Turma da Segunda Câmara.
Ausência de contraditório por parte do representante. Alegação in-
fundada. Cerceamento de defesa. Nulidade afastada. Julgamento con-
trário às provas dos autos. Argumentação rejeitada. Mérito. Meras
reiterações de fatos já apreciados. Levantamento de alvará judicial e
compensação de honorários, sem autorização escrita. Ausência de
prestação de contas. Conduta antiética configurada. 1) Considerando
que o representante não é advogado, a Seccional tem a obrigação
apenas de enviar a intimação para o endereço citado na representação,
e não notificá-lo via edital. 2) O recorrente produziu, sim, a prova
testemunhal, conforme termo de audiência. 3) O Relator tem a li-
berdade de realizar a valoração das provas apresentadas. 4) A com-
pensação de valores recebidos pelo advogado com honorários ad-
vocatícios devidos somente é admitida quando houver previsão ex-
pressa no contrato de honorários advocatícios formal, ou autorização
expressa que a autorize. 5) Recurso conhecido e improvido. ACÓR-
DÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em re-
ferência, acordam os membros do Órgão Especial do Conselho Pleno
do CFOAB, por unanimidade, observado o quorum exigido no art. 92
do Regulamento Geral, conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator, que integra o presente. Brasília, 20 de
maio de 2014. Claudio Pacheco Prates Lamachia, Presidente. Mário

Roberto Pereira de Araújo, Relator. RECURSO N.
49.0000.2013.00004735-4/OEP. Rectes: C.D.F. e R.T.S. (Advs.: Car-
los Demetrio Francisco OAB/SP 58701 e Ricardo Tadeu Sauaia
OAB/SP 124288 e outra). Interessado: Conselho Seccional da
OAB/São Paulo. Relator: Conselheiro Federal Nilton da Silva Correia
(DF). EMENTA N. 155/2014/OEP. Recursos ao Órgão Especial.
Acórdão unânime da Segunda Câmara. Conhecido e negado pro-
vimento. Preliminares. Ausência de descrição da conduta do repre-
sentado R. T. S. Alegação de prescrição. Falta de fundamentação.
Ausência de oitiva de testemunhas. Exceção de suspeição. 1) A re-
presentação contra o advogado não necessita identificar a violação de
dispositivo legal, cabendo ao Relator o enquadramento da infração
cometida. Conduta do representado descrita como infração ao inciso
XVII, do art. 34 do EAOB. Precedentes. Argumentação afastada. 2)
Alegação de prescrição apreciada e esclarecida pela Segunda Turma,
nos intocáveis votos de fls. 1326/1333 e 1385/1389. Alegação re-
jeitada. 3) O art. 93, inciso IX, da CF, não impõe sejam exaus-
tivamente fundamentadas as decisões, bastando a menção, de forma
clara e objetiva, das razões que formaram o convencimento do jul-
gador. Nulidade afastada. Precedentes. 4) O Relator tem a liberdade
de decidir se há necessidade de ouvir os envolvidos e as testemunhas
indicadas. Inteligência do art. 52, §2º, do CED. 5) Exceção de sus-
peição suscitada contra o Presidente do TED após dois meses do
trânsito em julgado do processo, no qual o recorrente R.T.S alega
existirem provas de sua parcialidade, portanto, a destempo. Recursos
conhecidos e improvidos. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos
os autos do processo em referência, acordam os membros do Órgão
Especial do Conselho Pleno do CFOAB, observado o quorum exigido

no art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade, conhecer dos
recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto Relator, que
integra o presente. Impedido de votar o representante da OAB/São
Paulo. Brasília, 20 de maio de 2014. Claudio Pacheco Prates La-
machia, Presidente. Mário Roberto Pereira de Araújo, Relator ad hoc.
CONSULTA N. 49.0000.2013.009995-9/OEP. Assunto: Consulta.
Competência para processar, analisar e julgar procedimentos de can-
celamento de inscrição pela falta de pagamento das anuidades. Con-
sulente: Presidente do Conselho Seccional da OAB/Goiás - Gestão
2013/2016, Henrique Tibúrcio Peña. Interessado: Conselho Seccional
da OAB/Goiás. Relator: Conselheiro Federal Luciano Demaria (SC).
EMENTA N. 156/2014/OEP. Suspensão prevista no art. 22 do Re-
gulamento Geral do EOAB. Processo de Cancelamento de Inscrição.
Instauração ex-offício pela respectiva Seccional de acordo com seu
Regimento Interno e distribuição para a Câmara julgadora competente
vinculada à respectiva inscrição a qual se propõe o cancelamento.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em
referência, acordam os membros do Órgão Especial do Conselho
Pleno do CFOAB, observado o quorum exigido no art. 92 do Re-
gulamento Geral, por unanimidade, em conhecer e responder, nos
termos do voto do Relator, que integra o presente. Brasília, 20 de
maio de 2014. Claudio Pacheco Prates Lamachia, Presidente. Wilson
Jair Gerhard, Relator ad hoc.

Brasília-DF, 2 de junho de 2014.
CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA

Presidente do Órgão Especial
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