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154/2014/SCA-PTU. Recurso ao Conselho Federal. Violação ao art.
5º, inciso LIV, da CF/88. Norma interna de Conselho Seccional que
prevê início da contagem de prazo com a juntada do AR aos autos.
Norma mais favorável. Reconhecimento da tempestividade. Retorno
dos autos para julgamento do mérito. Recurso conhecido e provido.
1) Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acu-
sados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes, de modo que a edição de normas
internas em conflito com a Lei nº 8.906/94, que beneficiem os acu-
sados em processo administrativo, devem prevalecer, em homenagem
ao princípio da ampla defesa. 2) A norma interna que beneficia a
parte, em sede disciplinar, ainda que ilegal, deve ser interpretada
favoravelmente enquanto não extinta do ordenamento jurídico, pelo
principio da segurança jurídica. 3) Recurso conhecido e provido para
afastar a intempestividade do recurso interposto ao Conselho Sec-
cional (art. 77 do EAOAB), determinando-se o retorno dos autos para
apreciação do mérito. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos
do processo em referência, acordam os membros da 1ª Turma da
Segunda Câmara do CFOAB, observado o quorum exigido no art. 92
do Regulamento Geral, por maioria, em acolher o voto divergente do
Conselheiro Federal Cláudio Stábile Ribeiro, parte integrante deste,
conhecendo e dando provimento ao recurso. Impedido de votar o
Representante da OAB/Paraná. Brasília, 04 de novembro de 2014.
Cláudio Stábile Ribeiro, Presidente e Relator para o acórdão. RE-
CURSO N. 49.0000.2014.008828-5/SCA-PTU. Recte: M.G.F.C.
(Adv: Maria das Graças Foss Carvalho OAB/PR 18478). Recdos:
Conselho Seccional da OAB/Paraná e Divonsir Ferreira de Almeida.
Relator: Conselheiro Federal Alexandre Mantovani (MS). EMENTA
N. 155/2014/SCA-PTU. Exercício da profissão quando impedido de
fazê-lo. Captação de causas. Necessidade de demonstração probatória
indubitável das infrações. Infração disciplinar não demonstrada. Au-
sência de provas. Provimento ao recurso. Acórdão: Vistos, relatados e
discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros
da 1ª Turma da Segunda Câmara do CFOAB, observado o quorum
exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade, em aco-
lher o voto do Relator, parte integrante deste, conhecendo e dando
provimento ao recurso. Impedido de votar o Representante da
OAB/Paraná. Brasília, 4 de novembro de 2014. Cláudio Stábile Ri-
beiro, Presidente. Alexandre Mantovani, Relator. RECURSO N.
49.0000.2014.008836-6/SCA-PTU. Recte: F.C.S. (Adv: Fernanda
Corrêa Silveira OAB/SC 10814). Recdo: Conselho Seccional da
OAB/Paraná. Relator: Conselheiro Federal Wilson Sales Belchior
(PB). EMENTA N. 156/2014/SCA-PTU. Recurso ao CFOAB. Rea-
nálise de fatos. Impossibilidade na via extraordinária. Nulidades pro-
cessuais. Inexistência de nulidade cumulada com inocorrência de pre-
juízo para o recorrente. Cumulação de censura com multa. Impos-
sibilidade se não há exposição objetiva e específica das circunstâncias
agravantes. 1. Não se conhece dos argumentos recursais que buscam
a reanálise de fatos e provas. Não preenchimento dos pressupostos do
artigo 75, do EAOAB. 2. Inexiste nulidade processual, considerando-
se a regular notificação da representada para audiência de instrução
onde foi ouvida testemunha ausente na assentada anterior, bem como
a possibilidade do relator do PAD de promover as diligências ne-
cessárias à busca da verdade real, conforme artigo 52, §3º, do Re-
gulamento Geral. 3. O entendimento do Conselho Federal é de que
não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), ou seja, não
se declara nulo ato processual que não cause prejuízo, nem houver
influído na decisão da causa ou na apuração da verdade real. 4. A
aplicação do artigo 39 para embasar a cumulação de multa com as
penas de censura ou suspensão depende de abordagem objetiva da
decisão no que tange às circunstâncias agravantes. No caso, a afir-
mação da existência de agravantes foi genérica e, aparentemente,
subjetiva, razão pela qual merece reforma o decisum nesse ponto. 5.
Recurso provido em parte. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os
autos do processo em referência, acordam os membros da 1ª Turma
da Segunda 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 dando parcial provi-
mento ao recurso. Impedido de votar o Representante da OAB/Pa-
raná. Brasília, 4 de novembro de 2014. Cláudio Stábile Ribeiro,
Presidente. Wilson Sales Belchior, Relator. RECURSO N.
49.0000.2014.008995-4/SCA-PTU. Recte: E.S.S.B. (Adv: Emanuelle
Silveira dos Santos Boscardin OAB/PR 32845). Recdo: Conselho
Seccional da OAB/Paraná. Relator: Conselheiro Federal Everaldo Be-
zerra Patriota (AL). EMENTA N. 157/2014/SCA-PTU. Recurso con-
tra acórdão da 1ª Turma da Câmara de Disciplina do Conselho Sec-
cional da OAB/PR que aplicou a recorrente a pena de censura cu-
mulada com multa. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da
pena aplicada pela OAB/PR. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos
os autos do processo em referência, acordam os membros da 1ª
Turma da Segunda 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/Paraná. Bra-
sília, 4 de novembro de 2014. Cláudio Stábile Ribeiro, Presidente.
Everaldo Bezerra Patriota, Relator. RECURSO N.
49.0000.2014.009135-4/SCA-PTU. Recte: G.S.S. (Adv: Guataçara
Schenfelder Salles OAB/PR 6878). Recdos: Conselho Seccional da
OAB/Paraná e N.S.S. (Adv: Carlos Celso Rossi OAB/PR 10254).
Relator: Conselheiro Federal Carlos Roberto Siqueira Castro (RJ).
EMENTA N. 158/2014/SCA-PTU. Recurso ao Conselho Federal. De-
cisão unânime proferida pelo Conselho Seccional da OAB/PR. Ale-
gação de contrariedade à Lei n.° 8.906/94. Conhecimento. Atipicidade
dos fatos. Locupletamento não ocorrido à custa de cliente ou parte
adversa. Provimento. 1) O presente recurso é tempestivo e ataca
decisão unânime do Conselho Seccional da OAB/PR, caso em que,
para que seja admitido, deve apontar violação, direta ou indireta, à
Lei n.° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), ao Regulamento
Geral da OAB, ao Código de Ética e Disciplina, aos Provimentos, ou,
ainda, contrariedade à decisão deste Conselho ou de diverso Conselho

Seccional, conforme preconiza o art. 75 da Lei 8.906/94. 2) Alegada
a ocorrência de contrariedade ao Estatuto da Advocacia e da Ordem
dos Advogados do Brasil, por inadequação dos fatos ao tipo in-
fracional imputado, tem-se por preenchidos os requisitos de admis-
sibilidade recursal, razão pela qual se conhece o apelo interposto. 3)
O locupletamento apenas se caracteriza quando ocorrido à custa de
cliente ou de parte adversa, consoante se depreende do próprio tipo
infracional previsto no art. 34, inciso XX do EAOAB. 4) A figura do
terceiro interessado, por não constar expressamente na descrição da
infração disciplinar, e em atenção ao Princípio da Legalidade (art. 5°,
inciso XXXIX da Constituição Federal), do qual o Princípio da Ta-
xatividade é corolário, impede a atribuição, de forma extensiva, da
norma infracional ao representado. 5) Ausente a elementar do tipo da
infração disciplinar prevista no art. 34, inciso XX do EOAB, impõe-
se o provimento do apelo interposto, a fim de se absolver o re-
corrente. 6) Recurso conhecido e provido. Acórdão: Vistos, relatados
e discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros
da 1ª Turma da Segunda Câmara do CFOAB, observado o quorum
exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade, em aco-
lher o voto do Relator, parte integrante deste, conhecendo e dando
provimento ao recurso. Impedido de votar o Representante da
OAB/Paraná. Brasília, 4 de novembro de 2014. Cláudio Stábile Ri-
beiro, Presidente. Carlos Roberto Siqueira Castro, Relator. RECUR-
SO N. 49.0000.2014.009313-6/SCA-PTU. Recte: V.H.D.S.R. (Adv:
Vera Husadel Dalsenter da Silva Rosa OAB/SC 3625). Recdos: Con-
selho Seccional da OAB/Santa Catarina e Anila Hackbarth. Relator:
Conselheiro Federal Luciano José Trindade (AC). EMENTA N.
159/2014/SCA-PTU. Revisão. Desobediência ao prazo estabelecido
no art. 69 do EAOAB. Nulidade do julgamento. A intimação para
julgamento do TED não observou o prazo mínimo de 15 dias. Nu-
lidade processual. Procedência do pedido de revisão, com retorno dos
autos à origem para prosseguimento a partir do ato que ensejou a
nulidade. Recurso conhecido e provido. Acórdão: Vistos, relatados e
discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros
da 1ª Turma da Segunda Câmara do CFOAB, observado o quorum
exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade, em aco-
lher o voto do Relator, parte integrante deste, conhecendo e dando
provimento ao recurso. Brasília, 4 de novembro de 2014. Cláudio
Stábile Ribeiro, Presidente. Luciano José Trindade, Relator. RECUR-
SO N. 49.0000.2014.009331-4/SCA-PTU. Recte: A.N.L. (Advs:
Adelson Nascimento de Lucena OAB/PE 6806 e Aldo Henrique Car-
valho OAB/PE 28674). Recdos: Conselho Seccional da OAB/Per-
nambuco, R.P.B. e R.P.B.J. (Advs: Roberto Paes Barreto OAB/PE
9115 e Roberto Paes Barreto Jr. OAB/PE 20857). Relator: Con-
selheiro Federal Everaldo Bezerra Patriota (AL). EMENTA N.
160/2014/SCA-PTU. Recurso contra decisão da Segunda Câmara do
Conselho Seccional da OAB/PE que aplicou ao recorrente a pena de
censura. Violação a liberdade de expressão inexistente. Exercício re-
gular de direito inexistente. Recurso conhecido e improvido. Ma-
nutenção da pena aplicada pela OAB/PE. Acórdão: Vistos, relatados e
discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros
da 1ª Turma da Segunda Câmara do CFOAB, observado o quorum
exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade, em aco-
lher o voto do Relator, parte integrante deste, conhecendo e negando
provimento ao recurso. Brasília, 4 de novembro de 2014. Cláudio
Stábile Ribeiro, Presidente. Everaldo Bezerra Patriota, Relator. RE-
CURSO N. 49.0000.2014.009334-9/SCA-PTU. Recte: W.P.G.F. (Def.
Dat.: Ane Louise Elias da Silva OAB/PE 32238-D). Recdo: Conselho
Seccional da OAB/Pernambuco. Relator: Conselheiro Federal Ale-
xandre Mantovani (MS). EMENTA N. 161/2014/SCA-PTU. Inadim-
plência a débitos e anuidades à OAB. Infração disciplinar. Prescrição
das penalidades disciplinares porventura vencidas em até 05 (cinco)
anos. Repercussão geral a teor do julgamento pelo STF do RE
647.885. Permissão às entidades de classe suspenderem o direito ao
exercício de ofício aos inadimplentes. Inexistência de pena perpétua.
Pagamento do débito restaura a condição. Provimento parcial ao re-
curso. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
em referência, acordam os membros da 1ª Turma da Segunda Câmara
do CFOAB, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento
Geral, por unanimidade, em acolher o voto do Relator, parte in-
tegrante deste, conhecendo e dando parcial provimento ao recurso.
Brasília, 4 de novembro de 2014. Cláudio Stábile Ribeiro, Presidente.
Alexandre Mantovani, Relator.

Brasília-DF, 12 de novembro de 2014.
CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO

Presidente do Conselho

AUTOS COM VISTA

Os processos a seguir relacionados encontram-se com vista
aos Recorridos/Interessados para, querendo, apresentar contrarrazões
ou manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando os re-
cursos interpostos. Com julgamento unificado os seguintes processos:
RECURSO N. 49.0000.2013.008382-9/SCA-PTU. Recte: J.B.S.J.
(Adv: João Benedito da Silva Júnior OAB/SP 175292). Recdos: Con-
selho Seccional da OAB/São Paulo e Fausto Galvão. RECURSO N.
49.0000.2013.011640-6/SCA-PTU. Rectes: J.C.F. e A.R.C.J. (Advs:
José Carlos Ferreira OAB/TO 261-B, Antônio dos Reis Calçado Jú-
nior OAB/TO 2001 e Luis Alexandre Rassi OAB/GO 15314). Recdo:
Conselho Seccional da OAB/Tocantins. Interessados: W.M.Q.,
J.B.M.B., G.M., F.D.S. e J.G.N. (Advs: Walker de Montemor Qua-
gliarello OAB/TO 1401, Mirelle Gonsalez Maciel OAB/GO 25323,
Germiro Moretti OAB/TO 385-A, Ricardo Cunha Martins OAB/RS
19387 e Carlos Antônio do Nascimento OAB/TO 1555). RECURSO
N. 49.0000.2014.002091-4/SCA-PTU. Recte: S.A.P. (Advs: Antônio
Carlos de Andrade Vianna OAB/PR 7202 e Sara Mendes Pierotti
OAB/PR 45712). Recdos: Conselho Seccional da OAB/Paraná e
J.S.A.A. (Adv: Reinaldo Ignácio Alves OAB/PR 8499). RECURSO
N. 49.0000.2014.002780-0/SCA-PTU. Recte: A.C. (Advs: Aimbere

Coria OAB/SP 72662 e Gilberto Barreta OAB/SP 27450). Recdo:
Conselho Seccional da OAB/São Paulo. RECURSO N.
49.0000.2014.004842-2/SCA-PTU. Recte: L.G.D. (Advs: José Gomes
de Matos Filho OAB/DF 5137 e Outro). Recdos: Conselho Seccional
da OAB/Distrito Federal e M.A.M. (Advs: Cíntia Braga e Sousa
Guimarães OAB/DF 21384 e Outro). RECURSO N.
49.0000.2014.005295-2/SCA-PTU. Recte: S.C.G.R. (Advs: Gustavo
Martin Teixeira Pinto OAB/SP 206949 e Outro). Recdo: Conselho
Seccional da OAB/São Paulo. RECURSO N. 49.0000.2014.007312-
9/SCA-PTU. Recte: J.B.N. (Adv: João Bezerra Neto OAB/MG
31372). Recdo: Conselho Seccional da OAB/Minas Gerais. RECUR-
SO N. 49.0000.2014.007453-0/SCA-PTU. Recte: M.S.S. (Adv: Paulo
Roberto Marchiori OAB/RJ 52617). Recdos: Despacho de fls. 134 do
Presidente da PTU/SCA. Conselho Seccional da OAB/Rio de Janeiro
e Marcia Regina Gomes da Mata.

Brasília-DF, 12 de novembro de 2014.
CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO

Presidente do Conselho

DESPACHO DO PRESIDENTE
Em 12 de novembro de 2014

RECURSO No- 49.0000.2014.008753-1/SCA-PTU. Recte:
J.C. (Adv: Diego Beu Ruiz OAB/SP 276533). Recdos: Conselho
Seccional da OAB/São Paulo e D.J.R.B. (Adv: Daniel José Ribas
Branco OAB/SP 146004). Relator: Conselheiro Federal Wilson Sales
Belchior (PB). DESPACHO: "Cuida-se de analisar o recurso inter-
posto por J.C., em face do v. acórdão de fls. 131/132 e 146, pelo qual
a Quarta Câmara Recursal do Conselho Seccional da OAB/São Paulo,
por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora
recorrente, para manter a decisão de arquivamento liminar da re-
presentação face ao acolhimento da exceção de coisa julgada, (...).
Portanto, ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no art.
75 do EAOAB, nego seguimento ao recurso e proponho seu in-
deferimento liminar ao Presidente desta Turma, nos termos do art.
140 do Regulamento Geral do EAOAB. Brasília, 3 de novembro de
2014. Wilson Sales Belchior, Relator." DESPACHO: "Acolho o des-
pacho proferido pelo eminente Relator e adoto seus jurídicos fun-
damentos para indeferir liminarmente o recurso interposto, eis que
ausentes seus pressupostos processuais específicos de admissibilida-
de, previstos no art. 75 do EAOAB, uma vez que interposto em face
de acórdão que mantém o arquivamento liminar da representação face
ao reconhecimento da exceção de coisa julgada, o qual não possui
caráter de decisão definitiva proferida por Conselho Seccional, a que
alude o permissivo legal, determinando a devolução dos autos à
Seccional de origem, após o trânsito em julgado desta decisão. Bra-
sília, 4 de novembro de 2014. Cláudio Stábile Ribeiro, Presidente."
RECURSO N. 49.0000.2014.009215-6/SCA-PTU. Recte: J.S.S. (Adv:
Joventil da Silva Sena OAB/MG 91301). Recdos: Conselho Seccional
da OAB/Minas Gerais e L.M.R. (Advs: Luciana Nascimento Crato
OAB/MG 102379 e Outra). Relator: Conselheiro Federal Carlos Ro-
berto Siqueira Castro (RJ). DESPACHO: "Trata-se de recurso in-
terposto pelo advogado J.S., em face do v. acórdão de fls. 92/95, pelo
qual o Órgão Especial do Conselho Seccional da OAB/Minas Gerais,
por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora
recorrente, (...). Portanto, ausentes os pressupostos de admissibilidade
previstos no art. 75 do EAOAB, nego seguimento ao recurso e pro-
ponho ao ilustre Presidente desta Turma seu indeferimento liminar,
nos termos do art. 140 do Regulamento Geral do EAOAB. Brasília, 3
de novembro de 2014. Carlos Roberto de Siqueira Castro, Relator."
DESPACHO: "Acolho o despacho proferido pelo eminente Relator e
adoto seus jurídicos fundamentos para indeferir liminarmente o re-
curso interposto, porquanto ausentes seus pressupostos processuais
específicos de admissibilidade, previstos no art. 75 do Estatuto da
Advocacia e da OAB, Lei nº 8.906/94, determinando a devolução dos
autos à Seccional de origem, após o trânsito em julgado desta de-
cisão. Brasília, 4 de novembro de 2014. Cláudio Stábile Ribeiro,
Presidente." RECURSO N. 49.0000.2014.009308-8/SCA-PTU. Recte:
J.H.C.F. (Advs: Josias de Hollanda Caldas Filho OAB/PE 21745-D e
Outros). Recdos: Conselho Seccional da OAB/Pernambuco, F.R.S.S.
e W.F.C.S. (Advs: Francisco Rodrigues dos Santos Sobrinho OAB/PE
4311 e Waneika Fernanda Claudino da Silva OAB/PE 22414). Re-
lator: Conselheiro Federal Luciano José Trindade (AC). DESPACHO:
"Trata-se de recurso interposto pelo advogado J.H.C.F., em face do v.
acórdão de fls. 294/301, pelo a Segunda Câmara do Conselho Sec-
cional da OAB/Pernambuco, por unanimidade, negou provimento ao
recurso interposto pelo ora recorrente, para manter o arquivamento da
representação, (...). Portanto, ausentes os pressupostos de admissi-
bilidade previstos no art. 75 do EAOAB, nego seguimento ao recurso
e proponho ao ilustre Presidente desta Turma seu indeferimento li-
minar, nos termos do art. 140 do Regulamento Geral do EAOAB.
Brasília, 3 de novembro de 2014. Luciano José Trindade, Relator".
DESPACHO: "Acolho o despacho proferido pelo eminente Relator e
adoto seus jurídicos fundamentos para indeferir liminarmente o re-
curso interposto, porquanto ausentes seus pressupostos processuais
específicos de admissibilidade, previstos no art. 75 do Estatuto da
Advocacia e da OAB, Lei nº 8.906/94, determinando a devolução dos
autos à Seccional de origem, após o trânsito em julgado desta de-
cisão. Brasília, 4 de novembro de 2014. Cláudio Stábile Ribeiro,
Presidente".

CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO
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