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tegrante deste, conhecendo e negando provimento ao recurso. Im-
pedido de votar o Representante da OAB/Goiás. Brasília, 22 de se-
tembro de 2015. Luciano Demaria, Presidente. Evânio José de Moura
Santos, Relator para o acórdão. RECURSO N. 49.0000.2015.006946-
0/SCA-STU. Rectes: C.C.C.C.Ltda., C.M.Ltda., L.I.Q.Ltda.,
M.N.B.C.I.Ltda. e S.M.N.S.(N.A.). (Advs: Fábio Carraro OAB/GO
11818 e Outros). Recdo: A.P.M. (Adv: Alexandre Prudente Marques
OAB/GO 11705). Interessados: Conselho Seccional da OAB/Goiás e
E.O.C. (Adv: Elisa Oliveira de Carvalho OAB/GO 33856). Relator:
Conselheiro Federal José Norberto Lopes Campelo (PI). Relator para
o acórdão: Conselheiro Federal Evânio José de Moura Santos (SE).
EMENTA N. 131/2015/SCA-STU. Recurso ao Conselho Federal.
Acórdão unânime de Conselho Seccional. Rejeição de exceção de
suspeição formalizada em face do Relator da representação. Ausência
de indícios mínimos de prova das alegações constantes da petição de
exceção. Ausência de requerimento de produção de qualquer prova.
Recurso não provido. 1) A exceção de suspeição, nos processos
administrativos da OAB deve seguir as regras de processo penal, de
aplicação subsidiária, de modo que cabe à parte que alega a suspeição
de membro de órgão julgador apresentar indícios mínimos das ale-
gações feitas ou mesmo requerer a produção de provas ou apre-
sentação de documentos que possam corroborar com as teses sus-
tentadas, não sendo possível afastar o Relator do feito com base
apenas em alegações não comprovadas. 2) Recurso conhecido e não
provido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
em referência, acordam os membros da Segunda Turma da Segunda
Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
observado o quorum exigido no artigo 92 do Regulamento Geral, por
maioria, em acolher o voto divergente do Conselheiro Federal Evânio
José de Moura Santos (SE), parte integrante deste, conhecendo e
negando provimento ao recurso. Impedido de votar o Representante
da OAB/Goiás. Brasília, 22 de setembro de 2015. Luciano Demaria,
Presidente. Evânio José de Moura Santos, Relator para o acórdão.
RECURSO N. 49.0000.2015.006947-8/SCA-STU. Rectes:
C.C.C.C.Ltda., C.M.Ltda., L.I.Q.Ltda., M.N.B.C.I.Ltda. e
S.M.N.S.(N.A.). (Advs: Fábio Carraro OAB/GO 11818 e Outros).
Recdo: A.P.M. (Adv: Alexandre Prudente Marques OAB/GO 11705).
Interessados: Conselho Seccional da OAB/Goiás e F.S.N. (Adv: Fábio
Santana Nascimento OAB/GO 26358 e OAB/SP 366254). Relator:
Conselheiro Federal José Norberto Lopes Campelo (PI). Relator para
o acórdão: Conselheiro Federal Evânio José de Moura Santos (SE).
EMENTA N. 132/2015/SCA-STU. Recurso ao Conselho Federal.
Acórdão unânime de Conselho Seccional. Rejeição de exceção de
suspeição formalizada em face do Relator da representação. Ausência
de indícios mínimos de prova das alegações constantes da petição de
exceção. Ausência de requerimento de produção de qualquer prova.
Recurso não provido. 1) A exceção de suspeição, nos processos
administrativos da OAB deve seguir as regras de processo penal, de
aplicação subsidiária, de modo que cabe à parte que alega a suspeição
de membro de órgão julgador apresentar indícios mínimos das ale-
gações feitas ou mesmo requerer a produção de provas ou apre-
sentação de documentos que possam corroborar com as teses sus-
tentadas, não sendo possível afastar o Relator do feito com base
apenas em alegações não comprovadas. 2) Recurso conhecido e não
provido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
em referência, acordam os membros da Segunda Turma da Segunda
Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
observado o quorum exigido no artigo 92 do Regulamento Geral, por
maioria, em acolher o voto divergente do Conselheiro Federal Evânio
José de Moura Santos (SE), parte integrante deste, conhecendo e
negando provimento ao recurso. Impedido de votar o Representante
da OAB/Goiás. Brasília, 22 de setembro de 2015. Luciano Demaria,
Presidente. Evânio José de Moura Santos, Relator para o acórdão.
RECURSO N. 49.0000.2015.006948-6/SCA-STU. Rectes:
C.C.C.C.Ltda., C.M.Ltda., L.I.Q.Ltda., M.N.B.C.I.Ltda. e
S.M.N.S.(N.A.). (Advs: Fábio Carraro OAB/GO 11818 e Outros).
Recdo: A.P.M. (Adv: Alexandre Prudente Marques OAB/GO 11705).
Interessados: Conselho Seccional da OAB/Goiás e R.R.V. (Adv: Ro-
drigo Resende do Vale OAB/GO 39338). Relator: Conselheiro Fe-
deral José Norberto Lopes Campelo (PI). Relator para o acórdão:
Conselheiro Federal Evânio José de Moura Santos (SE). EMENTA N.
133/2015/SCA-STU. Recurso ao Conselho Federal. Acórdão unânime
de Conselho Seccional. Rejeição de exceção de suspeição formalizada
em face do Relator da representação. Ausência de indícios mínimos
de prova das alegações constantes da petição de exceção. Ausência de
requerimento de produção de qualquer prova. Recurso não provido. 1)
A exceção de suspeição, nos processos administrativos da OAB deve
seguir as regras de processo penal, de aplicação subsidiária, de modo
que cabe à parte que alega a suspeição de membro de órgão julgador
apresentar indícios mínimos das alegações feitas ou mesmo requerer
a produção de provas ou apresentação de documentos que possam
corroborar com as teses sustentadas, não sendo possível afastar o
Relator do feito com base apenas em alegações não comprovadas. 2)
Recurso conhecido e não provido. Acórdão: Vistos, relatados e dis-
cutidos os autos do processo em referência, acordam os membros da
Segunda Turma da Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, observado o quorum exigido no artigo 92
do Regulamento Geral, por maioria, em acolher o voto divergente do
Conselheiro Federal Evânio José de Moura Santos (SE), parte in-
tegrante deste, conhecendo e negando provimento ao recurso. Im-
pedido de votar o Representante da OAB/Goiás. Brasília, 22 de se-
tembro de 2015. Luciano Demaria, Presidente. Evânio José de Moura
Santos, Relator para o acórdão. RECURSO N. 49.0000.2015.006981-
8/SCA-STU. Rectes: C.C.C.C.Ltda., C.M.Ltda., L.I.Q.Ltda.,
M.N.B.C.I.Ltda. e S.M.N.S.(N.A.). (Advs: Fábio Carraro OAB/GO
11818 e Outros). Recdo: A.P.M. (Adv: Alexandre Prudente Marques
OAB/GO 11705). Interessados: Conselho Seccional da OAB/Goiás e
W.M.C. (Advs: Wesley Miranda do Canto OAB/GO 27781 e Ramon
Carmo dos Santos OAB/GO 34008). Relator: Conselheiro Federal
José Norberto Lopes Campelo (PI). Relator para o acórdão: Con-

selheiro Federal Evânio José de Moura Santos (SE). EMENTA N.
134/2015/SCA-STU. Recurso ao Conselho Federal. Acórdão unânime
de Conselho Seccional. Rejeição de exceção de suspeição formalizada
em face do Relator da representação. Ausência de indícios mínimos
de prova das alegações constantes da petição de exceção. Ausência de
requerimento de produção de qualquer prova. Recurso não provido. 1)
A exceção de suspeição, nos processos administrativos da OAB deve
seguir as regras de processo penal, de aplicação subsidiária, de modo
que cabe à parte que alega a suspeição de membro de órgão julgador
apresentar indícios mínimos das alegações feitas ou mesmo requerer
a produção de provas ou apresentação de documentos que possam
corroborar com as teses sustentadas, não sendo possível afastar o
Relator do feito com base apenas em alegações não comprovadas. 2)
Recurso conhecido e não provido. Acórdão: Vistos, relatados e dis-
cutidos os autos do processo em referência, acordam os membros da
Segunda Turma da Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, observado o quorum exigido no artigo 92
do Regulamento Geral, por maioria, em acolher o voto divergente do
Conselheiro Federal Evânio José de Moura Santos (SE), parte in-
tegrante deste, conhecendo e negando provimento ao recurso. Im-
pedido de votar o Representante da OAB/Goiás. Brasília, 22 de se-
tembro de 2015. Luciano Demaria, Presidente. Evânio José de Moura
Santos, Relator para o acórdão. RECURSO N. 49.0000.2015.006982-
6/SCA-STU. Rectes: C.C.C.C.Ltda., C.M.Ltda., L.I.Q.Ltda.,
M.N.B.C.I.Ltda. e S.M.N.S.(N.A.). (Advs: Fábio Carraro OAB/GO
11818 e Outros). Recdo: A.P.M. (Adv: Alexandre Prudente Marques
OAB/GO 11705). Interessados: Conselho Seccional da OAB/Goiás e
R.A.F.F. (Adv: Reginaldo Arédio Ferreira Filho OAB/GO 11295).
Relator: Conselheiro Federal José Norberto Lopes Campelo (PI). Re-
lator para o acórdão: Conselheiro Federal Evânio José de Moura
Santos (SE). EMENTA N. 135/2015/SCA-STU. Recurso ao Conselho
Federal. Acórdão unânime de Conselho Seccional. Rejeição de ex-
ceção de suspeição formalizada em face do Relator da representação.
Ausência de indícios mínimos de prova das alegações constantes da
petição de exceção. Ausência de requerimento de produção de qual-
quer prova. Recurso não provido. 1) A exceção de suspeição, nos
processos administrativos da OAB deve seguir as regras de processo
penal, de aplicação subsidiária, de modo que cabe à parte que alega a
suspeição de membro de órgão julgador apresentar indícios mínimos
das alegações feitas ou mesmo requerer a produção de provas ou
apresentação de documentos que possam corroborar com as teses
sustentadas, não sendo possível afastar o Relator do feito com base
apenas em alegações não comprovadas. 2) Recurso conhecido e não
provido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
em referência, acordam os membros da Segunda Turma da Segunda
Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
observado o quorum exigido no artigo 92 do Regulamento Geral, por
maioria, em acolher o voto divergente do Conselheiro Federal Evânio
José de Moura Santos (SE), parte integrante deste, conhecendo e
negando provimento ao recurso. Impedido de votar o Representante
da OAB/Goiás. Brasília, 22 de setembro de 2015. Luciano Demaria,
Presidente. Evânio José de Moura Santos, Relator para o acórdão.
RECURSO N. 49.0000.2015.006983-4/SCA-STU. Rectes:
C.C.C.C.Ltda., C.M.Ltda., L.I.Q.Ltda., M.N.B.C.I.Ltda. e
S.M.N.S.(N.A.). (Advs: Fábio Carraro OAB/GO 11818 e Outros).
Recdo: A.P.M. (Adv: Alexandre Prudente Marques OAB/GO 11705).
Interessados: Conselho Seccional da OAB/Goiás e O.M.G. (Adv:
Otaniel Moreira Galvão OAB/GO 21536). Relator: Conselheiro Fe-
deral José Norberto Lopes Campelo (PI). Relator para o acórdão:
Conselheiro Federal Evânio José de Moura Santos (SE). EMENTA N.
136/2015/SCA-STU. Recurso ao Conselho Federal. Acórdão unânime
de Conselho Seccional. Rejeição de exceção de suspeição formalizada
em face do Relator da representação. Ausência de indícios mínimos
de prova das alegações constantes da petição de exceção. Ausência de
requerimento de produção de qualquer prova. Recurso não provido. 1)
A exceção de suspeição, nos processos administrativos da OAB deve
seguir as regras de processo penal, de aplicação subsidiária, de modo
que cabe à parte que alega a suspeição de membro de órgão julgador
apresentar indícios mínimos das alegações feitas ou mesmo requerer
a produção de provas ou apresentação de documentos que possam
corroborar com as teses sustentadas, não sendo possível afastar o
Relator do feito com base apenas em alegações não comprovadas. 2)
Recurso conhecido e não provido. Acórdão: Vistos, relatados e dis-
cutidos os autos do processo em referência, acordam os membros da
Segunda Turma da Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, observado o quorum exigido no artigo 92
do Regulamento Geral, por maioria, em acolher o voto divergente do
Conselheiro Federal Evânio José de Moura Santos (SE), parte in-
tegrante deste, conhecendo e negando provimento ao recurso. Im-
pedido de votar o Representante da OAB/Goiás. Brasília, 22 de se-
tembro de 2015. Luciano Demaria, Presidente. Evânio José de Moura
Santos, Relator para o acórdão. RECURSO N. 49.0000.2015.006984-
2/SCA-STU. Rectes: C.C.C.C.Ltda., C.M.Ltda., L.I.Q.Ltda.,
M.N.B.C.I.Ltda. e S.M.N.S.(N.A.). (Advs: Fábio Carraro OAB/GO
11818 e Outros). Recdo: A.P.M. (Adv: Alexandre Prudente Marques
OAB/GO 11705). Interessados: Conselho Seccional da OAB/Goiás e
G.P.T. (Advs: Leonardo Ribeiro Issy OAB/GO 20695 e Outro). Re-
lator: Conselheiro Federal José Norberto Lopes Campelo (PI). Relator
para o acórdão: Conselheiro Federal Evânio José de Moura Santos
(SE). EMENTA N. 137/2015/SCA-STU. Recurso ao Conselho Fe-
deral. Acórdão unânime de Conselho Seccional. Rejeição de exceção
de suspeição formalizada em face do Relator da representação. Au-
sência de indícios mínimos de prova das alegações constantes da
petição de exceção. Ausência de requerimento de produção de qual-
quer prova. Recurso não provido. 1) A exceção de suspeição, nos
processos administrativos da OAB deve seguir as regras de processo
penal, de aplicação subsidiária, de modo que cabe à parte que alega a
suspeição de membro de órgão julgador apresentar indícios mínimos
das alegações feitas ou mesmo requerer a produção de provas ou
apresentação de documentos que possam corroborar com as teses

sustentadas, não sendo possível afastar o Relator do feito com base
apenas em alegações não comprovadas. 2) Recurso conhecido e não
provido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
em referência, acordam os membros da Segunda Turma da Segunda
Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
observado o quorum exigido no artigo 92 do Regulamento Geral, por
maioria, em acolher o voto divergente do Conselheiro Federal Evânio
José de Moura Santos (SE), parte integrante deste, conhecendo e
negando provimento ao recurso. Impedido de votar o Representante
da OAB/Goiás. Brasília, 22 de setembro de 2015. Luciano Demaria,
Presidente. Evânio José de Moura Santos, Relator para o acórdão.
RECURSO N. 49.0000.2015.006985-9/SCA-STU. Rectes:
C.C.C.C.Ltda., C.M.Ltda., L.I.Q.Ltda., M.N.B.C.I.Ltda. e
S.M.N.S.(N.A.). (Advs: Fábio Carraro OAB/GO 11818 e Outros).
Recdo: A.P.M. (Adv: Alexandre Prudente Marques OAB/GO 11705).
Interessados: Conselho Seccional da OAB/Goiás e R.S.B. (Advs:
Raoni Sales de Barros OAB/GO 29478 e Ramon Carmo dos Santos
OAB/GO 34008). Relator: Conselheiro Federal José Norberto Lopes
Campelo (PI). Relator para o acórdão: Conselheiro Federal Evânio
José de Moura Santos (SE). EMENTA N. 138/2015/SCA-STU. Re-
curso ao Conselho Federal. Acórdão unânime de Conselho Seccional.
Rejeição de exceção de suspeição formalizada em face do Relator da
representação. Ausência de indícios mínimos de prova das alegações
constantes da petição de exceção. Ausência de requerimento de pro-
dução de qualquer prova. Recurso não provido. 1) A exceção de
suspeição, nos processos administrativos da OAB deve seguir as
regras de processo penal, de aplicação subsidiária, de modo que cabe
à parte que alega a suspeição de membro de órgão julgador apresentar
indícios mínimos das alegações feitas ou mesmo requerer a produção
de provas ou apresentação de documentos que possam corroborar
com as teses sustentadas, não sendo possível afastar o Relator do feito
com base apenas em alegações não comprovadas. 2) Recurso co-
nhecido e não provido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os
autos do processo em referência, acordam os membros da Segunda
Turma da Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, observado o quorum exigido no artigo 92 do
Regulamento Geral, por maioria, em acolher o voto divergente do
Conselheiro Federal Evânio José de Moura Santos (SE), parte in-
tegrante deste, conhecendo e negando provimento ao recurso. Im-
pedido de votar o Representante da OAB/Goiás. Brasília, 22 de se-
tembro de 2015. Luciano Demaria, Presidente. Evânio José de Moura
Santos, Relator para o acórdão. RECURSO N. 49.0000.2015.006986-
7/SCA-STU. Rectes: C.C.C.C.Ltda., C.M.Ltda., L.I.Q.Ltda.,
M.N.B.C.I.Ltda. e S.M.N.S.(N.A.). (Advs: Fábio Carraro OAB/GO
11818 e Outros). Recdo: A.P.M. (Adv: Alexandre Prudente Marques
OAB/GO 11705). Interessados: Conselho Seccional da OAB/Goiás e
R.M.C.L. (Advs: José Carlos Ribeiro Issy OAB/GO 18799 e Leo-
nardo Ribeiro Issy OAB/GO 20695). Relator: Conselheiro Federal
José Norberto Lopes Campelo (PI). Relator para o acórdão: Con-
selheiro Federal Evânio José de Moura Santos (SE). EMENTA N.
139/2015/SCA-STU. Recurso ao Conselho Federal. Acórdão unânime
de Conselho Seccional. Rejeição de exceção de suspeição formalizada
em face do Relator da representação. Ausência de indícios mínimos
de prova das alegações constantes da petição de exceção. Ausência de
requerimento de produção de qualquer prova. Recurso não provido. 1)
A exceção de suspeição, nos processos administrativos da OAB deve
seguir as regras de processo penal, de aplicação subsidiária, de modo
que cabe à parte que alega a suspeição de membro de órgão julgador
apresentar indícios mínimos das alegações feitas ou mesmo requerer
a produção de provas ou apresentação de documentos que possam
corroborar com as teses sustentadas, não sendo possível afastar o
Relator do feito com base apenas em alegações não comprovadas. 2)
Recurso conhecido e não provido. Acórdão: Vistos, relatados e dis-
cutidos os autos do processo em referência, acordam os membros da
Segunda Turma da Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, observado o quorum exigido no artigo 92
do Regulamento Geral, por maioria, em acolher o voto divergente do
Conselheiro Federal Evânio José de Moura Santos (SE), parte in-
tegrante deste, conhecendo e negando provimento ao recurso. Im-
pedido de votar o Representante da OAB/Goiás. Brasília, 22 de se-
tembro de 2015. Luciano Demaria, Presidente. Evânio José de Moura
Santos, Relator para o acórdão. RECURSO N. 49.0000.2015.006987-
5/SCA-STU. Rectes: C.C.C.C.Ltda., C.M.Ltda., L.I.Q.Ltda.,
M.N.B.C.I.Ltda. e S.M.N.S.(N.A.). (Advs: Fábio Carraro OAB/GO
11818 e Outros). Recdo: A.P.M. (Adv: Alexandre Prudente Marques
OAB/GO 11705). Interessados: Conselho Seccional da OAB/Goiás e
H.D.A.F. (Adv: Henrique Duarte Alves Fortes OAB/GO 34501). Re-
lator: Conselheiro Federal José Norberto Lopes Campelo (PI). Relator
para o acórdão: Conselheiro Federal Evânio José de Moura Santos
(SE). EMENTA N. 140/2015/SCA-STU. Recurso ao Conselho Fe-
deral. Acórdão unânime de Conselho Seccional. Rejeição de exceção
de suspeição formalizada em face do Relator da representação. Au-
sência de indícios mínimos de prova das alegações constantes da
petição de exceção. Ausência de requerimento de produção de qual-
quer prova. Recurso não provido. 1) A exceção de suspeição, nos
processos administrativos da OAB deve seguir as regras de processo
penal, de aplicação subsidiária, de modo que cabe à parte que alega a
suspeição de membro de órgão julgador apresentar indícios mínimos
das alegações feitas ou mesmo requerer a produção de provas ou
apresentação de documentos que possam corroborar com as teses
sustentadas, não sendo possível afastar o Relator do feito com base
apenas em alegações não comprovadas. 2) Recurso conhecido e não
provido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
em referência, acordam os membros da Segunda Turma da Segunda
Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
observado o quorum exigido no artigo 92 do Regulamento Geral, por
maioria, em acolher o voto divergente do Conselheiro Federal Evânio
José de Moura Santos (SE), parte integrante deste, conhecendo e
negando provimento ao recurso. Impedido de votar o Representante
da OAB/Goiás. Brasília, 22 de setembro de 2015. Luciano Demaria,
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