1

Nº 101, sexta-feira, 29 de maio de 2015
Josely Oliveira de Mendonça Lopes OAB/GO 14717). Relator: Conselheiro Federal Kaleb Campos Freire (RN). EMENTA N.
063/2015/SCA-TTU. Recurso em processo disciplinar. Irrecorribilidade. Decisão unânime do Conselho Seccional. Art. 75 da Lei n.
8.906/94. Inocorrência de ofensa à Constituição Federal, Estatuto da
Advocacia e da OAB - do Regulamento Geral, do Código de Ética e
disciplina. Recurso não conhecido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros da
Terceira Turma da Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, observado o quorum exigido no art. 92 do
Regulamento Geral, por unanimidade, em acolher o voto do Relator,
parte integrante deste, não conhecendo do recurso. Brasília, 19 de
maio de 2015. Renato da Costa Figueira, Presidente. Kaleb Campos
Freire, Relator. RECURSO N. 49.0000.2014.014448-2/SCA-TTU.
Recte: W.P.C.F. (Adv: Wagner Paulo da Costa Francisco OAB/SP
161735). Recdo: Conselho Seccional da OAB/São Paulo. Relator:
Conselheiro Federal Renato da Costa Figueira (RS). EMENTA N.
064/2015/SCA-TTU. Processo Disciplinar contra advogado. Recurso
ao CFOAB impugnando r. julgado proferido, à unanimidade de votos,
guarda natureza excepcional. Daí terá o recorrente que cuidar nas
suas razões recursais de demonstrar, dialeticamente, como e por que
o r. julgado impugnado tenha violado o Estatuto da Advocacia e da
OAB, seu Regulamento Geral ou o Código de Ética e Disciplina. Ou
então, tenha afrontado decisão do CFOAB ou de outro Conselho
Seccional. À míngua dessa demonstração o apelo não pode ser conhecido por ausentes os pressupostos à sua admissibilidade como é da
lei (art. 75, do EAOAB). Recurso que não se conhece. Inobstante
isso, sempre que emergir nos autos uma questão de ordem pública ou
constitucional, incumbe ao julgador dela conhecer, mesmo que de
ofício. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
em referência, acordam os membros da Terceira Turma da Segunda
Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por
unanimidade, em acolher o voto do Relator, parte integrante deste,
não conhecendo do recurso e, de ofício, dando parcial provimento,
reduzindo a pena de suspensão imposta. Brasília, 19 de maio de 2015.
Renato da Costa Figueira, Presidente e Relator. RECURSO N.
49.0000.2014.014895-4/SCA-TTU. Recte: Sétima Turma do Tribunal
de Ética e Disciplina da Seção de São Paulo-Gestão 2010-2013.
Recdos: Conselho Seccional da OAB/São Paulo, José Tomaz de
Aquino e M.P. (Adv: Marisa Pires OAB/SP 94595). Relator: Conselheiro Federal Pelópidas Soares Neto (PE). Relator ad hoc: Conselheiro Federal Kaleb Campos Freire (RN). EMENTA N.
065/2015/SCA-TTU. Recurso a este Conselho Federal interposto por
Turma do Tribunal de Ética da OAB/SP e contra decisão interlocutória proferida. Descabimento, na esteira do disposto no caput e
parágrafo único do artigo 75 do EAOAB. Nulificação promovida pela
Seccional que atrai a incidência da prescrição, que ora é declarada. 1)
O recurso a este Conselho Federal só pode ser interposto pelas partes
interessadas (representante e representado) ou pelo Presidente da Seccional, conforme dita o parágrafo único do artigo 75, do EAOAB, de
modo que é ilegítima a Sétima Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP para se insurgir contra acórdão proferido pela
Turma Recursal da Seccional; 2) Da mesma forma, é descabido recurso contra acórdão da Seccional que nulificou decisão anterior do
TED, porquanto trata-se de decisão interlocutória, já que não pôs
termo ao processo. Não sendo definitiva a decisão, não cabe recurso
ao Conselho Federal, inteligência do caput do artigo 75 do EAOAB;
3) Em razão da nulidade decretada pela Seccional, que atingiu a
decisão proferida pelo Tribunal de Ética local, inexiste decisão condenatória nos autos, sendo forçoso concluir que resta transcorrido o
lapso temporal de mais 05 (cinco) anos entre o último ato que interrompeu a prescrição e o dia de hoje, afigurando-se, portanto, prescrita a pretensão punitiva, conforme artigo 43, caput, § 2º, incisos I e
II, do Estatuto, o que ora se declara de ofício, por se tratar de matéria
de ordem pública; 4) Recurso não conhecido, porém, de ofício, declara-se a prescrição da pretensão punitiva deflagrada no processo.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em
referência, acordam os membros da Terceira Turma da Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por
unanimidade, em acolher o voto do Relator, parte integrante deste,
não conhecendo do recurso, e de ofício, declarando a prescrição da
pretensão punitiva. Brasília, 19 de maio de 2015. Renato da Costa
Figueira, Presidente. Kaleb Campos Freire, Relator ad hoc. RECURSO N. 49.0000.2015.000334-8/SCA-TTU. Recte: J.C.B. (Advs: José
do Carmo Badaro OAB/PR 14471 e Outros). Recdo: Conselho Seccional da OAB/Paraná. Relatora: Conselheira Federal Valéria Lauande Carvalho Costa (MA). EMENTA N. 066/2015/SCA-TTU. Processo disciplinar por retenção abusiva de autos pelo período de 07
meses após ter sido intimado a devolver os autos. Infração prevista no
art. 34, XXII do EAOAB. Ausência de cerceamento de defesa. Ao
Recorrente foi oportunizada ampla defesa e contraditório. Não há
insignificância no cometimento de infrações éticas mesmo em se
tratando de grande causídico, com volume elevado de ações ajuizadas. Inexistência de proporcionalidade entre número de ações e
algumas representações. Reincidência, sem possibilidade de conversão da penalidade. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se o
acórdão recorrido em seus próprios fundamentos. Acórdão: Vistos,
relatados e discutidos os autos do processo em referência, acordam os
membros da Terceira Turma da Segunda Câmara do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o quorum exigido no
art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade, em acolher o voto da
Relatora, parte integrante deste, conhecendo e negando provimento ao
recurso. Brasília, 19 de maio de 2015. Renato da Costa Figueira,
Presidente. Valéria Lauande Carvalho Costa, Relatora. RECURSO N.
49.0000.2015.000356-5/SCA-TTU. Recte: J.B.V. (Adv: João Batista
Valim OAB/PR 13242). Recdos: Conselho Seccional da OAB/Paraná,
N.R.O. e I.M.D.O. (Advs: Eduardo Pottumati OAB/PR 18317 e Outros). Relator: Conselheiro Federal Iraclides Holanda de Castro (PA).

EMENTA N. 067/2015/SCA-TTU. Processo Ético Disciplinar pela
falta de prestação de contas de valores recebidos e não repassados ao
cliente. Infringência do inciso XXI, do art. 34, do Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil. Recurso ao Conselho Federal. Decisão
unânime de Conselho Seccional. Não conhecimento. 1) A ausência de
contrariedade do acórdão recorrido à Lei nº 8.906/94, ao Regulamento Geral, ao Código de Ética e Disciplina e aos Provimentos,
assim como a ausência de demonstração de divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e precedente de órgão julgador do
Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional, faz com que o
recurso esbarre no óbice de admissibilidade previsto no artigo 75 do
EAOAB. 2) A via extraordinária do recurso ao Conselho Federal não
admite o reexame de fatos e provas. 3) Recurso não conhecido.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em
referência, acordam os membros da Terceira Turma da Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por
unanimidade, em acolher o voto do Relator, parte integrante deste,
não conhecendo do recurso. Brasília, 19 de maio de 2015. Renato da
Costa Figueira, Presidente. Iraclides Holanda de Castro, Relator. RECURSO N. 49.0000.2015.001555-3/SCA-TTU. Recte: J.M.C.F. (Adv:
José Moacyr de Carvalho Filho OAB/SP 33878). Recdo: Conselho
Seccional da OAB/Paraná. Relatora: Conselheira Federal Valéria
Lauande Carvalho Costa (MA). EMENTA N. 068/2015/SCA-TTU.
Recurso que ataca decisão unânime do Conselho Seccional da OAB
do Paraná. Intimação feita através de Aviso de Recebimento, em que
os Correios anotam o dia do recebimento, devendo contar-se o prazo
de início da contagem, a partir do dia seguinte à anotação e não da
data da juntada do AR aos autos. Regramento do art. 139 do Regulamento Geral do EAOAB e do art. 166, parágrafo segundo do
Regimento Interno da OAB do Paraná. Recurso intempestivo por
ultrapassar os 15 dias da intimação. Recurso não conhecido. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência,
acordam os membros da Terceira Turma da Segunda Câmara do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o
quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade,
em acolher o voto da Relatora, parte integrante deste, não conhecendo
do recurso. Brasília, 19 de maio de 2015. Renato da Costa Figueira,
Presidente. Valéria Lauande Carvalho Costa, Relatora. RECURSO N.
49.0000.2015.001686-8/SCA-TTU. Recte: C.A.S. (Adv: Christian
Alexandra Santos OAB/MS 10237). Recdos: Conselho Seccional da
OAB/Mato Grosso do Sul e G.C.A. (Advs: Carina Bottega OAB/MS
11618 e Carlos Alberto Galvão Filho OAB/MS 7868). Relator: Conselheiro Federal Iraclides Holanda de Castro (PA). EMENTA N.
069/2015/SCA-TTU. Recurso ao Conselho Federal. Arquivamento
liminar de representação. Determinação de instauração de processo
disciplinar contra a representante, também advogada, por inépcia profissional. Recurso parcialmente provido. 1) A decisão de arquivamento liminar de representação, em regra, não comporta recurso ao
Conselho Federal, por demandar exclusivamente análise de provas de
materialidade e indícios de autoria de infração disciplinar, para fins de
determinação de instauração de processo pelas instâncias de origem,
ressalvados casos de nulidade processual ou decisões teratológicas. 2)
Por outro lado, a determinação de instauração de processo contra a
representante para apuração de infração de inépcia profissional não
apresentou fundamento convincente, eis que, muito embora a recorrente demonstre não dominar o vernáculo, e apresente raciocínio
jurídico confuso, não se revela ininteligível ou se revelem bizarras
suas teses e manifestações. Não se torna viável, pois, a instauração de
processo disciplinar pelos fatos apontados na decisão do Conselho
Seccional. E mais, já há decisão desta Turma absolvendo a recorrente
da mesma infração disciplinar. 3) Recurso parcialmente provido para
excluir da decisão recorrida a determinação de instauração de processo disciplinar contra a recorrente. Acórdão: Vistos, relatados e
discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros
da Terceira Turma da Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 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 provimento ao recurso. Brasília, 19 maio de 2015. Renato da Costa Figueira, Presidente. Iraclides Holanda de Castro, Relator. RECURSO
N. 49.0000.2015.001713-4/SCA-TTU. Recte: C.C. (Adv: Cícero da
Conceição OAB/MS 11636). Recdos: Conselho Seccional da
OAB/Mato Grosso do Sul e Orivaldo Benedito Damasceno. Relator:
Conselheiro Federal Iraclides Holanda de Castro (PA). EMENTA N.
070/2015/SCA-TTU. Recurso ao Conselho Federal. Decisão unânime
de Conselho Seccional. Não conhecimento. 1) A ausência de contrariedade do acórdão recorrido à Lei nº 8.906/94, ao Regulamento
Geral, ao Código de Ética e Disciplina e aos Provimentos, assim
como a ausência de demonstração de divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e precedente de órgão julgador do Conselho
Federal ou de outro Conselho Seccional, faz com que o recurso
esbarre no óbice de admissibilidade previsto no artigo 75 do EAOAB.
2) A via extraordinária do recurso ao Conselho Federal não admite o
reexame de fatos e provas. 3) Recurso não conhecido. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência,
acordam os membros da Terceira Turma da Segunda Câmara do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o
quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade,
em acolher o voto do Relator, parte integrante deste, não conhecendo
do recurso. Brasília, 19 maio de 2015. Renato da Costa Figueira,
Presidente. Iraclides Holanda de Castro, Relator. RECURSO N.
49.0000.2015.002235-9/SCA-TTU. Recte: D.C.B. (Adv: Denise Cristine Borges OAB/PR 28057). Recdo: Conselho Seccional da
OAB/Paraná. Relator: Conselheiro Federal Aldemario Araujo Castro
(DF). EMENTA N. 071/2015/SCA/TTU. 1. Revisão de processo de
natureza ética e disciplinar. 2. Os efeitos do contrato de mandato
firmado pelo advogado, expressamente previstos na Lei n. 8.906, de
1994, não são afastados por contratos de outras naturezas entabulados
pelo profissional da advocacia. 3. Erro de julgamento não verificado.
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4. Decisão unânime. Acórdão. Vistos, relatados e discutidos os autos
do processo em referência, acordam os membros da Terceira Turma
da Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil, 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. Brasília, 19 de maio de 2015. Renato da Costa Figueira, Presidente.
Aldemario
Araujo
Castro,
Relator.
RECURSO
N.
49.0000.2015.002256-0/SCA-TTU. Recte: O.A.T.A. (Advs: Otacílio
A. Tibiriçá Argôlo OAB/BA 6987 e Outro). Recdo: Conselho Seccional da OAB/Bahia. Relator: Conselheiro Federal Renato da Costa
Figueira (RS). EMENTA N. 072/2015/SCA-TTU. Processo Ético Disciplinar contra advogado. Recurso ao Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil. Julgado verberado proferido à unanimidade de
votos. Em tal circunstância, o recurso ao CFOAB guarda natureza
extraordinária. Portanto, para ser conhecido, obrigatoriamente, terá a
parte de cuidar de satisfazer os pressupostos legais (artigo 75, do
EAOAB) à sua admissibilidade. Contrariamente, o apelo não poderá
ser sequer conhecido por falta dos pressupostos legais. Ademais,
nessa hipótese é certo que a Instância Superior do CFOAB, ao julgar
apelo, não poderá cuidar do exame de fatos, provas, nem de questões
cujo julgamento implique revolvimento do quadro fático. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência,
acordam os membros da Terceira Turma da Segunda Câmara do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o
quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade,
em acolher o voto do Relator, parte integrante deste, não conhecendo
do recurso. Brasília, 19 de maio de 2015. Renato da Costa Figueira,
Presidente e Relator. RECURSO N. 49.0000.2015.002592-1/SCATTU. Recte: I.H.G. (Advs: Ilde Helena Gurkewicz OAB/PR 15315 e
Outro). Recdo: Conselho Seccional da OAB/Paraná. Relator: Conselheiro Federal Iraclides Holanda de Castro (PA). EMENTA N.
073/2015/SCA-TTU. Processo Ético Disciplinar pela retenção de autos por mais de 07(sete) anos. Infringência do inciso XXII, do art. 34
,do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Recurso ao Conselho Federal. Decisão unânime de Conselho Seccional. Não conhecimento. 1) A ausência de contrariedade do acórdão recorrido à
Lei nº 8.906/94, ao Regulamento Geral, ao Código de Ética e Disciplina e aos Provimentos, assim como a ausência de demonstração
de divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e precedente
de órgão julgador do Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional, faz com que o recurso esbarre no óbice de admissibilidade
previsto no artigo 75 do EAOAB. 2) A via extraordinária do recurso
ao Conselho Federal não admite o reexame de fatos e provas. 3)
Recurso não conhecido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os
autos do processo em referência, acordam os membros da Terceira
Turma da Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade, em acolher o voto do Relator,
parte integrante deste, não conhecendo do recurso. Brasília, 19 maio
de 2015. Renato da Costa Figueira, Presidente. Iraclides Holanda de
Castro, Relator. RECURSO N. 49.0000.2015.002790-8/SCA-TTU.
Recte: G.O.S. (Adv: Giovani de Oliveira Serafini OAB/PR 19567).
Recdos: Conselho Seccional da OAB/Paraná e L.B.V. (Adv: Marly de
Cássia Meneses França Regiani OAB/PR 9495). Relatora: Conselheira Federal Valéria Lauande Carvalho Costa (MA). EMENTA N.
074/2015/SCA-TTU. Recurso ao Conselho Federal. Ausência dos
pressupostos de admissibilidade. Não conhecimento. 1) A ausência de
contrariedade do acórdão recorrido à Lei n. 8.906/94, ao Regulamento
Geral, ao Código de Ética e Disciplina e aos Provimentos, assim
como a ausência de demonstração de divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e precedente de órgão julgador do Conselho
Federal ou de outro Conselho Seccional, faz com que o recurso
esbarre no óbice de admissibilidade previsto no artigo 75 do EAOAB.
2) A via extraordinária do recurso ao Conselho Federal não admite o
reexame de fatos e provas. 3) Recurso a que se nega seguimento.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em
referência, acordam os membros da Terceira Turma da Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por
unanimidade, em acolher o voto da Relatora, parte integrante deste,
não conhecendo do recurso. Brasília, 19 de maio de 2015. Renato da
Costa Figueira, Presidente. Valéria Lauande Carvalho Costa, Relatora.
RECURSO N. 49.0000.2015.002792-4/SCA-TTU. Rectes: M.C.M.F.
e M.T.F. (Advs: Maria Clarinda Mendes Ferraz OAB/PR 35271 e
Moacir Tadeu Furtado OAB/PR 37461). Recdos: Conselho Seccional
da OAB/Paraná e P.E.S.Ltda. Repte. Legal: G.G.M. (Advs: Hany
Kelly Gusso OAB/PR 36697 e Outros). Relator: Conselheiro Federal
Renato da Costa Figueira (RS). EMENTA N. 075/2015/SCA-TTU.
Recurso ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Recurso ao CFOAB impugnando decisão de Conselho Seccional que
se limita a mandar instaurar processo ético disciplinar. Decisão que se
limita a mandar instaurar processo contra advogado(s) guarda natureza apenas processual. Não tem natureza de decisão definitiva. Tão
somente as decisões definitivas ou de mérito podem ser impugnadas
mediante recurso ao CFOAB, nos exatos limites legais (art. 75, do
EAOAB). Pois, somente a decisão definitiva ou de mérito enseja
recurso ao Conselho Federal (Lei nº 8.906/1994, art. 75), só podendo
ser revista pelo Conselho Federal, para efeito de cassação do ato, na
hipótese do art. 54, VIII, da Lei nº 8.906/1994. Não sendo essa a
hipótese recursal concreta "sub examen". Recurso não conhecido.
Impondo-se que os autos retornem à instância "a quo" aos fins próprios e de lei. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do
processo em referência, acordam os membros da Terceira Turma da
Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral,
por unanimidade, em acolher o voto do Relator, parte integrante
deste, não conhecendo dos recursos. Brasília, 19 de maio de 2015.
Renato da Costa Figueira, Presidente e Relator. RECURSO N.
49.0000.2015.002823-0/SCA-TTU. Recte: W.L.K.M. (Adv: Washing-
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