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OAB/São Paulo e M.L.C.M.G. (Adv: Maria Lúcia Carvalho Miranda
Garcia OAB/SP 88168 e Outros). Relator: Conselheiro Federal Pe-
lópidas Soares Neto (PE). DESPACHO: "Trata-se de recurso inter-
posto pelo advogado E.F.M. em face do v. acórdão de fls. 339/340 e
351, pelo qual a Sexta Câmara Recursal do Conselho Seccional da
OAB/São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso in-
terposto pelo ora recorrente, (...). Portanto, ausentes os pressupostos
de admissibilidade previstos no art. 75 do EAOAB, nego seguimento
ao recurso e proponho ao ilustre Presidente desta Turma seu in-
deferimento liminar, nos termos do art. 140 do Regulamento Geral do
EAOAB. Brasília, 1º de dezembro de 2014. Pelópidas Soares Neto,
Relator". DESPACHO: "Acolho o despacho proferido pelo eminente
Relator e adoto seus jurídicos fundamentos para indeferir liminar-
mente o recurso interposto, porquanto constatada a ausência dos seus
pressupostos processuais específicos de admissibilidade, previstos no
art. 75 da Lei nº 8.906/94, com fundamento no art. 140 do Re-
gulamento Geral, e determino a devolução dos autos à Seccional de
origem, após o trânsito em julgado desta decisão. Brasília, 02 de
dezembro de 2014. Renato da Costa Figueira, Presidente". RECUR-
SO N. 49.0000.2014.010728-9/SCA-TTU. Recte: B.S.V.A. (Advs:
Luís Carlos Pfeifer OAB/SP 60128 e Outro). Recdos: Conselho Sec-
cional da OAB/São Paulo e M.A. (Advs: Mitsuo Assega OAB/SP

81157 e Outro). Relator: Conselheiro Federal Pelópidas Soares Neto
(PE). DESPACHO: "Cuida-se de analisar o recurso interposto pelo
advogado B.S.V.A., em face do v. acórdão de fls. 224/230, pelo qual
a Terceira Câmara Recursal do Conselho Seccional da OAB/São
Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo
ora recorrente, (...). Portanto, ausentes os pressupostos de admis-
sibilidade previstos no art. 75 do EAOAB, indico ao ilustre Pre-
sidente desta Turma o seu indeferimento liminar, nos termos do art.
140 do Regulamento Geral. Brasília, 3 de novembro de 2014. Pe-
lópidas Soares Neto, Relator". DESPACHO: "Acolho o despacho
proferido pelo eminente Relator e adoto seus jurídicos fundamentos
para indeferir liminarmente o recurso interposto, porquanto cons-
tatada a ausência dos seus pressupostos processuais específicos de
admissibilidade, previstos no art. 75 da Lei nº 8.906/94, com fun-
damento no art. 140 do Regulamento Geral, e determino a devolução
dos autos à Seccional de origem, após o trânsito em julgado desta
decisão. Brasília, 02 de dezembro de 2014. Renato da Costa Figueira,
Presidente". RECURSO N. 49.0000.2014.013321-4/SCA-TTU. Recte:
R.L.T.V. (Adv: Ricardo Luiz Tavares Victor OAB/MG 42151). Rec-
do: Conselho Seccional da OAB/Minas Gerais. Relator: Conselheiro
Federal Cícero Borges Bordalo Junior (AP). DESPACHO: "Trata-se
de recurso interposto pelo advogado R.L.T.V., em face do v. acórdão

de fls. 53/58, pelo qual o Órgão Especial do Conselho Seccional da
OAB/Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso
interposto pelo ora recorrente, (...). Ante o exposto, nego seguimento
ao recurso e proponho seu indeferimento liminar ao ilustre Presidente
desta Turma, em razão de sua intempestividade, nos termos do art.
140 do Regulamento Geral do EAOAB. Brasília, 02 de dezembro de
2014. Cícero Borges Bordalo Junior, Relator". DESPACHO: "Acolho
o despacho proferido pelo eminente Relator e adoto seus jurídicos
fundamentos para indeferir liminarmente o recurso interposto, uma
vez que constatada sua intempestividade, nos moldes do art. 69 da
Lei nº 8.906/94 e art. 139 do Regulamento Geral do EAOAB, de-
terminando a devolução dos autos à seccional de origem, após o
trânsito em julgado desta decisão, para execução do julgado. Brasília,
02 de dezembro de 2014. Renato da Costa Figueira, Presidente".

Brasília, 5 de dezembro de 2014.
RENATO DA COSTA FIGUEIRA

Presidente
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