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I, do Regulamento Geral; VII - no período de 30 (trinta) dias antes
das eleições, a regularização da situação financeira de advogado perante a OAB para torná-lo apto a votar, nos termos do art. 133, § 5º,
inciso II, do Regulamento Geral; VIII - no período de 90 (noventa)
dias antes das eleições, a concessão ou distribuição, às Seccionais e
Subseções, por dirigente, candidato ou chapa, de recursos financeiros,
salvo os destinados ao pagamento de despesas de pessoal e de custeio
ou decorrentes de obrigações e de projetos pré-existentes, bem como
de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, ressalvados os casos
de reposição, e a convolação de débitos em auxílios financeiros, salvo
quanto a obrigações e a projetos pré-existentes, nos termos do art.
133, § 5º, inciso IV, do Regulamento Geral; ... X - promoção pessoal
de candidatos na inauguração de obras e serviços da OAB, no período
de 60 (sessenta) dias antes das eleições, nos termos do art. 133, § 5º,
inciso III, do Regulamento Geral; ..." "Art. 14. O procedimento para
apuração de abuso segue o disposto nos §§ 6º a 15 do art. 133 do
Regulamento Geral, observando-se o seguinte: ..." "Art.15. ... I compõem o corpo eleitoral todos os advogados inscritos, recadastrados ou não, adimplentes com o pagamento das anuidades, vedados
novos parcelamentos nos 30 (trinta) dias antes das eleições. ..." Art.
2º O disposto nos §§ 1º e 2º do art. 8º-A do Provimento n. 146/2011,
que "Dispõe sobre os procedimentos, critérios, condições de elegibilidade, normas de campanha eleitoral e pressupostos de proclamação dos eleitos nas eleições dos Conselheiros e da Diretoria do
Conselho Federal, dos Conselhos Seccionais e das Subseções da Ordem dos Advogados do Brasil e da Diretoria das Caixas de Assistência dos Advogados e dá outras providências", segundo a redação
atribuída por este Provimento, será regulamentado em normativo posterior do Conselho Federal, que organizará o sistema de controle
interno para esse fim, devendo ser aplicado a partir das eleições da
Ordem dos Advogados do Brasil a serem realizadas no ano de 2018.
Art. 3º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO
Presidente do Conselho
HENRIQUE NEVES MARIANO
Relator

1ª CÂMARA
ACÓRDÃO
REPRESENTAÇÃO N. 49.0000.2013.002210-3/PCA. Repte:
Conselho Seccional da OAB/Rio de Janeiro. Repdo: Conselho Seccional da OAB/Santa Catarina. Interessado: Antonio Carlos Boabaid
OAB/SC 3160. Relator: Conselheiro Federal Antônio Osman de Sá
(RO). EMENTA N. 055/2014/PCA. Representação - Conversão de
inscrição suplementar em definitiva sem ouvir a Seccional de origem
- Anuidades pendentes perante a Seccional de origem - Inobservância
do Provimento 42/78 - Nulidade da conversão - Preliminares de nulidade da representação e de decadência rejeitadas - Reclamação acolhida para manter a suspensão do exercício da advocacia em todo o
território nacional até quitação do débito na Seccional de origem, nos
termos do art. 37, parágrafo II da Lei 8.906/94 - Ressalvada a validade
dos atos praticados pelo advogado até decisão definitiva desta representação. Encaminha-se Ofício à Representada (OAB/SC) a fim de
apurar as irregularidades quando da inscrição e manutenção em seu
Quadro, do advogado interessado, já que tinha delas conhecimento.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros da 1ª Câmara do CFOAB, por quinze
votos (RO, RS, SP, TO, AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, MG, PB, PE
e PI) a três (PR, SE e PA) acompanhar o voto do Relator no sentido
de rejeitar as preliminares de nulidade da representação e de decadência administrativa; e por dezesseis votos (RO, AC, AL, AM, AP,
CE, DF, PA, PB, PR, PE, PI, RS, SP, SE e TO) a um (BA), acolher o
voto do Relator, no sentido de conhecer da reclamação e dar-lhe
provimento para anular a conversão da inscrição suplementar em principal. Impedido de votar o representante da OAB/Rio de Janeiro e
Santa Catarina. Brasília, 20 de maio de 2014. Cléa Carpi da Rocha,
Presidente em exercício. Antônio Osman de Sá, Relator. RECURSO
N. 49.0000.2013.013767-1/PCA. Recte: Cid Couto Filho OAB/SC
7076. Recdo: Conselho Seccional da OAB/Santa Catarina. Interessado: Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Dr. Luiz Fernando Boller. Relatora: Conselheira Federal Cléa
Carpi da Rocha (RS). EMENTA N. 056/2014/PCA. Desagravo Público. Recurso contra decisão unânime do Conselho Pleno da Seccional de Santa Catarina. Ausentes pressupostos de admissibilidade.
Inteligência do art.75 do EAOAB. Mesmo que ultrapassada a vulneração do referido dispositivo legal, não há violação a direito e à
prerrogativa profissional a instauração de procedimento ético-disciplinar no âmbito da OAB a ensejar o Desagravo Público. Não configuração das hipóteses dos artigos 7º, § 5º, do Estatuto da Advocacia
e da OAB, e art. 18, do Regulamento Geral. Recurso conhecido e não
provido. Mantida decisão a quo. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros da
1ª Câmara do CFOAB, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, que integra o
presente. Impedido de votar o representante da OAB/Santa Catarina.
Brasília, 3 de junho de 2014. Cláudio Pereira de Souza Neto, Presidente. José Danilo Correia Mota, Relator ad hoc. RECURSO N.
49.0000.2014.006666-6/PCA. Recte: Evandro Francisco de Farias.
(Advs: Benicio Pinto Pessanha Junior OAB/RJ 114885, Gustavo Magalhães Vieira OAB/RJ 108621, Lirismar Santos de Souza Campelo
Júnior OAB/RJ 109389 e Outros). Recdo: Conselho Seccional da
OAB/Rio de Janeiro. Relator: Conselheiro Federal Erick Venâncio
Lima do Nascimento (AC). EMENTA N. 057/2014/PCA. DISPENSA
DO EXAME DE ORDEM. REGRA DE TRANSIÇÃO. LEI 4.215/63.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A ADVO-
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CACIA. SITUAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À DISPENSA DO EXAME DE ORDEM. O bacharel que
concluiu o curso de direito durante o período de transição da Lei nº
4.215/63 para a Lei nº 8.906/94, mas, à época da conclusão, não se
inscreveu nos quadros da Ordem, em decorrência do exercício de
atividade incompatível com a advocacia, não possui direito adquirido
de apenas quando cessada a incompatibilidade e após encerrado o
prazo legal prescrito no art. 84 do EAOAB, ser dispensado do Exame
de Ordem. Recurso Improvido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos
os autos do processo em referência, acordam os membros da 1ª Câmara do CFOAB, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade, em acolher o voto do relator, parte
integrante deste, conhecendo e negando provimento ao recurso. Impedido de votar o representante da OAB/Rio de Janeiro. Brasília, 16
de setembro de 2014. Cléa Carpi da Rocha, Presidente em exercício.
Erick Venâncio Lima do Nascimento, Relator. RECURSO N.
49.0000.2014.007684-0/PCA. Recte: João Justino Barbosa Sobrinho
OAB/PE 28081. (Adv: João Justino Barbosa Sobrinho OAB/PE
28081). Recdo: Conselho Seccional da OAB/Pernambuco. Relator:
Conselheiro Federal José Geraldo Ramos Virmond (SC). EMENTA N.
058/2014/PCA. Recurso Interposto contra acórdão unânime do Conselho Estadual. Não cabimento. Inteligência do artigo 75 da Lei
8.906/94. Recurso não conhecido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros da
1ª Câmara do CFOAB, observado o quorum exigido no artigo 92 do
Regulamento Geral, por unanimidade, em acolher o voto do relator,
parte integrante deste, não conhecendo do recurso. Impedido de votar
o Representante da OAB/Pernambuco. Brasília, 16 setembro de 2014.
Cláudio Pereira de Souza Neto, Presidente. José Geraldo Ramos Virmond, Relator. RECURSO N. 49.0000.2014.007688-0/PCA. Recte:
Paulo Ramos de Barros. Recdo: Conselho Seccional da OAB/Pernambuco. Relator: Conselheiro Federal Antônio Osman de Sá (RO).
EMENTA N. 059/2014/PCA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO NOS QUADROS DA OAB/PE - GUARDA MUNICIPAL - INDEFERIMENTO.
A função de Guarda Municipal é incompatível com o exercício da
advocacia, haja vista que fere o disposto no art. 28, V, do EAOAB e
art.1º, do Provimento nº 62/1988, do CFOAB, porquanto se trata de
atividade que se vincula indiretamente à atividade policial de qualquer
natureza. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
em referência, acordam os membros da 1ª Câmara do CFOAB, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por
maioria, em acolher o voto do relator, parte integrante deste, conhecendo e negando provimento ao recurso. Impedido de votar o
representante da OAB/Pernambuco. Brasília, 16 de setembro de 2014.
Cláudio Pereira de Souza Neto, Presidente. Antônio Osman de Sá,
Relator. RECURSO N. 49.0000.2013.014023-6/PCA. Recte: Mauro
Gilberto Delmondes OAB/PI 8295. (Adv: João Paulo da Silva Xavier,
OAB/RJ 179108). Recdo: Conselho Seccional da OAB/Piauí. Relator:
Conselheiro Federal José Guilherme Carvalho Zagallo (MA). EMENTA N. 060/2014/PCA. Incompatibilidade para o exercício da advocacia do Técnico da Fazenda Estadual com competência, controle e
recolhimento de impostos, além de outras tarefas de arrecadação de
tributos estaduais. Incompatibilidade do art. 28, inciso VII, da lei
8.906/94. Indeferimento da Inscrição. Acórdão: Vistos, relatados e
discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros
da 1ª Câmara do CFOAB, observado o quorum exigido no art. 92 do
Regulamento Geral, por maioria, em acolher o voto do relator, parte
integrante deste, conhecendo e negando provimento ao recurso. Impedida de votar a representante da OAB/Piauí. Brasília, 4 de novembro de 2014. Cláudio Pereira de Souza Neto, Presidente, José
Guilherme
Carvalho
Zagallo,
Relator.
RECURSO
N.
07.0000.2014.001576-0/PCA. Recte: Ricardo Vilela de Melo. Recdo:
Conselho Seccional da OAB/Distrito Federal. Relator: Conselheiro
Federal José Guilherme Carvalho Zagallo (MA). EMENTA N.
061/2014/PCA. Incompatibilidade para o exercício da advocacia do
Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal, especialidade Controle Ambiental. Incompatibilidade do art. 28, inciso VII,
da Lei 8.906/94. Indeferimento da Inscrição. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência, acordam os
membros da 1ª Câmara do CFOAB, observado o quorum exigido no
art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade, em acolher o voto do
relator, parte integrante deste, conhecendo e negando provimento ao
recurso. Impedido de votar o representante da OAB/Distrito Federal.
Brasília, 4 de novembro de 2014. Cláudio Pereira de Souza Neto,
Presidente. José Guilherme Carvalho Zagallo, Relator. RECURSO N.
49.0000.2014.000352-3/PCA. Recte: Wilson de Jesus Amorim. (Adv:
Marcelo Alves da Costa OAB/RJ 113739). Recdo: Conselho Seccional da OAB/Rio de Janeiro. Relator: Conselheiro Federal Manoel
Caetano Ferreira Filho (PR). EMENTA N. 062/2014/PCA. Dispensa
de exame de ordem. Bacharel formado anteriormente à Lei 8.906/94.
Incompatibilidade ao tempo do término do curso, mas inexistente na
época do pedido de inscrição - Inocorrência das ressalvas previstas na
resolução 02/94 do CFOAB - Impossibilidade da dispensa do exame
de ordem. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
em referência, acordam os membros da 1ª Câmara do CFOAB, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por
unanimidade, em acolher o voto do relator, parte integrante deste,
conhecendo e negando provimento ao recurso. Impedido de votar o
representante da OAB/Rio de Janeiro. Brasília, 4 de novembro de
2014. Edilson Oliveira e Silva, Presidente em exercício. Manoel Caetano
Ferreira
Filho,
Relator.
REQUERIMENTO
N.
49.0000.2014.006839-1/PCA. Reqte: Francisco Roberval Lima de Almeida OAB/CE 21107. Reqdo: André Clark Nunes Cavalcante - Promotor de Justiça do Estado do Ceará e Igor Pereira Pinheiro - Promotor de Justiça do Estado do Ceará. Interessado: Conselho Seccional
da OAB/Ceará. Relator: Conselheiro Federal Mauricio Gentil Monteiro (SE). EMENTA N. 063/2014/PCA. Pedido de desagravo. Grave
ofensa às prerrogativas profissionais. Repercussão Nacional. Competência do Conselho Federal e, nele, do Conselho Pleno. Inteligência
dos Arts. 18, §§ 4º e 5º, 19 e 75 do Regulamento Geral c/c Art. 44, II
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e 54, III do Estatuto da Advocacia e da OAB. Em tema da mais alta
relevância para a advocacia nacional, finalidade institucional da OAB,
é imperativo lógico que a decisão sobre a concessão de desagravo a
ser eventualmente promovido pelo Conselho Pleno seja tomada pelo
próprio Conselho Pleno, que terá adequada representatividade e legitimidade para tanto. Questão de ordem julgada procedente, para
reconhecimento da incompetência da Primeira Câmara e remessa dos
autos ao Conselho Pleno. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os
autos do processo em referência, acordam os membros da 1ª Câmara
do CFOAB, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento
Geral, por unanimidade, em acolher o voto do relator, parte integrante
deste, declarando a incompetência da Primeira Câmara para reconhecer o pedido, bem como determinando a sua remessa ao Conselho
Pleno deste Conselho Federal, que possui legitimidade e representatividade para promover o Desagravo solicitado. Brasília, 4 de novembro de 2014. Edilson Oliveira e Silva, Presidente em exercício.
Mauricio
Gentil
Monteiro,
Relator.
RECURSO
N.
49.0000.2014.006891-8/PCA. Recte: Cleber Silvério. Recdo: Conselho Seccional da OAB/Distrito Federal. Relator: Conselheiro Federal
Manoel Caetano Ferreira Filho (PR). EMENTA N. 064/2014/PCA.
Dispensa de exame de ordem. Bacharel formado anteriormente à Lei
8.906/94. Incompatibilidade ao tempo do término do curso, mas inexistente na época do pedido de inscrição - Inocorrência das ressalvas
previstas na resolução 02/94 do CFOAB - Impossibilidade da dispensa
do exame de ordem. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos
do processo em referência, acordam os membros da 1ª Câmara do
CFOAB, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento
Geral, por unanimidade, em acolher o voto do relator, parte integrante
deste, conhecendo e negando provimento ao recurso. Impedido de
votar o representante da OAB/Distrito Federal. Brasília, 4 de novembro de 2014. Edilson Oliveira e Silva, Presidente em exercício.
Manoel Caetano Ferreira Filho, Relator. RECURSO N.
49.0000.2014.008718-3/PCA. Recte: André Luíz Rebelo Tenorio
OAB/PE 14559. (Advs: Andréa Cristina Carvalheira Guthmann
OAB/PE 30864 e José Paulo da Silva OAB/PE 31168). Recdo: Conselho Seccional da OAB/Pernambuco. Relator: Conselheiro Federal
José Guilherme Carvalho Zagallo (MA). EMENTA N. 065/2014/PCA.
Bacharel em direito membro de Guarda Municipal exerce o cargo ou
função pública incompatível com o exercício da advocacia, por isso
deve ser negada sua inscrição como advogado. A atividade de Guarda
Municipal, embora não relacionada no art. 144 da Constituição da
República, tem sua previsão no mesmo capítulo em que se encontra
aquele artigo - Capítulo III do Título V - Da Segurança Pública.
Embora se trate de guarda para proteção de bens municipais, isso não
exclui a incidência do art. 28, V, da Lei n. 8.906/94. Acórdão: Vistos,
relatados e discutidos os autos do processo em referência, acordam os
membros da 1ª Câmara do CFOAB, observado o quorum exigido no
art. 92 do Regulamento Geral, por maioria, em acolher o voto do
relator, parte integrante deste, conhecendo e negando provimento ao
recurso, mantendo a decisão recorrida que determinou o cancelamento
da inscrição do recorrente. Impedido de votar o representante da
OAB/Pernambuco. Brasília, 4 de novembro de 2014. Cláudio Pereira
de Souza Neto, Presidente. José Guilherme Carvalho Zagallo, Relator.
RECURSO N. 49.0000.2014.009633-8/PCA. Recte: Juçara Adelina
Soares Flor OAB/SC 10851. Recdo: Conselho Seccional da OAB/Santa Catarina. Relator: Conselheiro Federal Helder José Freitas de Lima
Ferreira (AP). EMENTA N. 066/2014/PCA. Procurador Geral de Câmara de Vereadores. Advocacia privada. Incompatibilidade. Irrelevante para caracterizar a incompatibilidade para o exercício da advocacia
privada, se o Procurador Geral tem suas atribuições no Poder Executivo ou Legislativo Municipal. O Procurador Geral da Câmara de
Vereadores, durante o período de investidura, está legitimado para
exercer a advocacia, exclusivamente, vinculada à função, e em mais
nenhuma atividade, mesmo estando a exercer o cargo por nomeação,
a teor do art. 29 do EAOAB, Lei 8.906/94. Acórdão: Vistos, relatados
e discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros
da 1ª Câmara CFOAB, observado o quorum exigido no art. 92 do
Regulamento Geral, por unanimidade, em acolher o voto do relator,
parte integrante deste, conhecendo e negando provimento ao recurso.
Impedido de votar o representante da OAB/Santa Catarina. Brasília, 4
de novembro de 2014. Cláudio Pereira de Souza Neto, Presidente.
Helder José Freitas de Lima Ferreira (AP), Relator. RECURSO N.
49.0000.2014.010839-9/PCA. Recte: Luiz Junior Peruzzolo OAB/SC
22702. Recdo: Conselho Seccional da OAB/Santa Catarina. Relator:
Conselheiro Federal Erick Venâncio Lima do Nascimento (AC).
EMENTA N. 067/2014/PCA. Impedimento. Procurador-Geral. Art. 29
do EAOAB. Pretensão de reconhecimento da incompatibilidade do
art. 30, I, EAOAB. Exoneração do cargo no curso da tramitação
processual e antes do julgamento do recurso. Perda do objeto recursal.
A pretensão de apreciação de recurso visando reforma de decisão do
Conselho Seccional que reconheceu o impedimento prescrito no art.
29 da Lei nº 8.906/94, para que seja reconhecido o impedimento
previsto no art. 30, I, do mesmo diploma, encontra óbice na verificação de que o recorrente deixou de exercer o cargo de ProcuradorGeral antes mesmo da interposição de recurso ao Conselho Federal.
Reconhecida a perda do objeto recursal. Processo extinto sem apreciação do seu mérito. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos
do processo em referência, acordam os membros da 1ª Câmara do
CFOAB, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento
Geral, por unanimidade, em acolher o voto do relator, parte integrante
deste, conhecendo do recurso para declarar a perda do objeto recursal.
Impedido de votar o representante da OAB/Santa Catarina. Brasília, 4
de novembro de 2014. Cláudio Pereira de Souza Neto, Presidente.
Erick Venâncio Lima do Nascimento, Relator. Helder José Freitas de
Lima Ferreira, Relator. RECURSO N. 49.0000.2014.011063-1/PCA.
Recte: Presidente do Conselho Seccional da OAB/Piauí. Recdo: Augusto Teixeira Lima. Relator: Conselheiro Federal Lúcio Teixeira dos
Santos (RN). EMENTA N. 068/2014/PCA. Recurso do presidente da
OAB/PI contra decisão do Conselho Pleno daquela Seccional que
deferiu inscrição de bacharel ocupante de cargo de Técnico Fazen-
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