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nime proferida por órgão colegiado, a não ser que tal decisão con-
trarie lei, decisão do Conselho Federal ou outro Conselho Seccional,
ou ainda o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina, ou
seus Provimentos, o que não é o caso dos autos. 2) A recorrente não
apresentou qualquer fato novo ou matéria de ordem pública passível
de analise por este colegiado, simplesmente repisa fatos já apreciados
exaustivamente pela instância de origem, não cabendo a esta instância
extraordinária a mera revisão das decisões das Câmaras. 3) Recurso
não conhecido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do
processo em referência, acordam os membros do Órgão Especial do
Conselho Pleno 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. Impedido de votar o Representante
da OAB/Rio Grande do Sul. Brasília, 14 de abril de 2015. Claudio
Pacheco Prates Lamachia, Presidente. Humberto Henrique Costa Fer-
nandes do Rêgo, Relator. RECURSO N. 49.0000.2014.003264-
7/OEP. Recte: Luiza Andressa Bastos de Ávila (Adv: Paulo Sérgio
Bastos Estevão OAB/SP 174242). Recdo: Conselho Seccional da
OAB/São Paulo. Relator: Conselheiro Federal José Cândido Lustosa
Bittencourt de Albuquerque (CE). EMENTA N. 048/2015/OEP. Re-
curso fundado no permissivo contido no art. 85, inciso II, da Lei n.
8.906/94. Impossibilidade de, pela via excepcional do Recurso ao
Órgão Especial do Conselho Pleno, proceder ao revolvimento de fatos
e provas. Não conhecimento. Arquive-se. Acórdão: Vistos, relatados e
discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros
do Órgão Especial 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. Impedido de votar o Representante da
OAB/São Paulo. Brasília, 14 de abril de 2015. Claudio Pacheco
Prates Lamachia, Presidente. José Cândido Lustosa Bittencourt de
Albuquerque, Relator. CONSULTA N. 49.0000.2013.011743-7/OEP.
Assunto: Consulta. Advogado licenciado nos termos do art. 12 do
EAOAB. Comprovação de efetivo exercício. Arts. 5º e 6º do Pro-
vimento n. 102/2010. Consulente: Valéria Pelet Nascimento Aquino
OAB/DF 8164. Relator: Conselheiro Federal Edilson Oliveira e Silva
(PA). EMENTA N. 049/2015/OEP. Quinto Constitucional dos Tri-
bunais Judiciários e Administrativos. Provimento n. 139/2010. Re-
quisitos. Dez anos de efetivo exercício profissional até a data da
inscrição ao processo seletivo. Advogado licenciado. A licença ou
afastamento do advogado implica na suspensão da inscrição que per-
de eficácia durante o período de afastamento. Tempo de efetiva ati-
vidade profissional. Interrupção. Provimento n. 139/2010. O tempo de
licença do advogado, por interesse pessoal ou para exercício tem-
porário de cargo incompatível com a advocacia, não e computado
para qualquer fim. Art. 5o e 6o do Provimento n. 139/2010. In-
teligência do art. 94, da Constituição Federal de 1988. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência,
acordam os membros do Órgão Especial 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 respondendo à consulta.
Brasília, 14 de abril de 2015. Claudio Pacheco Prates Lamachia,
Presidente. Edilson Oliveira e Silva, Relator. CONSULTA N.
49.0000.2014.007067-5/OEP. Assunto: Consulta. Sanções Disciplina-
res. Modos de Execução. Consulente: Conselho Seccional da
OAB/Paraná. Relator: Conselheiro Federal Walter Cândido dos San-
tos (MG). EMENTA N. 050/2015/OEP. Consulta. Indagações acerca
de quais procedimentos devem ser adotados quanto à execução de
sanções disciplinares. Consulta que encontra supedâneo no art. 85,
inciso IV, do Regulamento Geral do EAOAB. Ausência de normas na
legislação da Ordem dos Advogados do Brasil acerca do tema. Apli-
cação subsidiária do regramento previsto na legislação processual
penal comum, nos termos do art. 68 do EAOAB. Trânsito em julgado
simultâneo de dois ou mais processos disciplinares. Unificação das
penalidades, quando forem da mesma natureza. Penas de natureza
distinta: a execução deverá ocorrer ou de forma simultânea (sanções
compatíveis) ou de forma sucessiva (sanções incompatíveis). Em caso
de prorrogação da sanção, proceder-se-á, sendo possível, à nova uni-
ficação de penas, descontando-se do total unificado o tempo de pena
já cumprido. Sendo a unificação impossível ou desnecessária, deverá
haver o cumprimento sucessivo ou simultâneo das penalidades, sem
prejuízo da aplicação da continuidade da sanção prorrogada. Su-
perveniência de nova condenação quando o inscrito se encontra cum-
prindo sanção disciplinar. Unificação das sanções, se forem de mesma
natureza. Natureza distinta: cumprimento simultâneo ou sucessivo,
conforme o caso. Ocorrendo prorrogação da sanção, proceder-se-á,
sendo possível, à nova unificação de penas, descontando-se do total
unificado o tempo de pena já cumprido. Unificação impossível ou
desnecessária: cumprimento sucessivo ou simultâneo das penas, con-
forme o caso, sem prejuízo da aplicação da continuidade da sanção
prorrogada. A cumulatividade das sanções é aplicável quando o ad-
vogado possui inscrição suplementar, considerando que a inscrição
suplementar é acessória à inscrição principal e que as eventuais con-
denações aplicadas serão interdependentes e pertencentes ao mesmo
advogado. Aplicação dos artigos 35, parágrafo único, 37, §1º, 42 e
70, todos do EAOAB, à execução de sanções disciplinares. Rea-
bilitação do advogado (art. 41 do EAOAB). Prazo de um ano para
requerimento deverá ser contado: a) do cumprimento efetivo de todas
as penalidades impostas, se as sanções, de mesma natureza ou não,
forem aplicadas no mesmo processo disciplinar; b) do cumprimento
efetivo de todas as penalidades impostas, caso as sanções sejam
aplicadas em processos disciplinares diferentes, mas forem da mesma
natureza e tiverem sido unificadas; c) do término do cumprimento
integral de cada sanção, isoladamente considerada, quando as pe-
nalidades, aplicadas em processo disciplinares diferentes, forem de
natureza distinta. Possuindo o advogado inscrição suplementar, os
efeitos da condenação e da reabilitação relativos à inscrição principal
se estenderão à inscrição suplementar, e vice-versa. Revogação ex-

pressa da Resolução nº. 01/2003, da Segunda Câmara do Conselho
Federal da OAB, pelo artigo 8º da Resolução nº. 1, de 03 de junho de
2014, também da Segunda Câmara do Conselho Federal da OAB.
Resolução nº. 1/2014 da Segunda Câmara do CFOAB instituiu o
Cadastro Nacional de Sanções Disciplinares da Ordem dos Advo-
gados do Brasil - CNSD. Implementação do Cadastro Nacional de
Sanções Disciplinares pelo Conselho Federal da OAB, nos termos do
art. 6º da Resolução nº. 1/2014 e de seu parágrafo único. Acesso ao
CNSD permitido aos operadores do Sistema OAB, em caráter con-
fidencial, mediante autorização formal e senha de acesso pessoal
atribuídas pelo Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina ou pelo
Presidente da Segunda Câmara do Conselho Federal. Consulta co-
nhecida e respondida. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos
do processo em referência, acordam os membros do Órgão Especial
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 relator, parte integrante deste, conhecendo e res-
pondendo a consulta. Brasília, 14 de abril de 2015. Claudio Pacheco
Prates Lamachia, Presidente. Walter Cândido dos Santos, Relator.
CONSULTA N. 49.0000.2014.008016-6/OEP. Assunto: Consulta. Ex-
clusão. Reabilitação. Requisitos. Consulente: Presidente do Conselho
Seccional da OAB/Paraná - Gestão 2013/2015. Relator: Conselheiro
Federal Walter Cândido dos Santos (MG). EMENTA N.
051/2015/OEP. Consulta. Indagação acerca do cabimento da reabi-
litação, prevista no art. 41 do EAOAB, em caso de aplicação da
sanção disciplinar de exclusão (art. 35, inciso III, do EAOAB). Con-
sulta que encontra supedâneo no art. 85, inciso IV, do Regulamento
Geral do EAOAB. Pena de exclusão. Caráter de definitividade que
não impede a reabilitação, cujo fundamento é o preceito constitu-
cional que veda a pena de caráter perpétuo (art. 5º, inciso XLVII,
alínea "b", da CR/88). Aplicação do art. 41 do EAOAB ao advogado
que sofreu pena de exclusão. Possibilidade. Prazo de um ano para a
realização do requerimento de reabilitação, em face de provas efetivas
de bom comportamento. Termo a quo: cancelamento da inscrição do
profissional, à vista de decisão transitada em julgado. Imprescindível
novo pedido de inscrição (novo "processo de seleção") para que o
bacharel, depois de reabilitado, volte a integrar os quadros da OAB,
devendo, para tanto, ser comprovados os requisitos dos incisos I, V,
VI e VII do art. 8º do EAOAB, e apresentadas provas de reabilitação
(art. 11, §§ 2º e 3º, do EAOAB). Dispensada aprovação em novo
Exame de Ordem para que o profissional excluído, após reabilitado,
readquira a qualidade de advogado. Inciso IV do art. 8º (aprovação
em Exame de Ordem) não mencionado no §2º do art. 11, ambos do
EAOAB. Não restauração do número de inscrição anterior. Previsão
expressa do art. 11, §2º, do EAOAB. Número de inscrição cancelado
deve ser preservado apenas como dado histórico da OAB, não po-
dendo ser reaproveitado. Consulta conhecida e respondida. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência,
acordam os membros do Órgão Especial 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 respondendo à consulta.
Brasília, 14 de abril de 2015. Claudio Pacheco Prates Lamachia,
Presidente. Walter Cândido dos Santos, Relator.

Brasília, 30 de abril de 2015.
CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA

Presidente

DESPACHO DO PRESIDENTE
Em 4 de maio de 2015

RECURSO N. 49.0000.2012.004342-2/OEP. Recte: U.S.I.
(Adv: Ursulino dos Santos Isidoro OAB/SP 19068 e outros). In-
teressado: Conselho Seccional da OAB/São Paulo. Relator: Conse-
lheiro Federal Carlos Frederico Nóbrega Farias (PB). DESPACHO:
"Cuida-se de analisar recurso denominado 'Incidente de Erro Material'
interposto pelo advogado U.S.I., em contraposição ao v. acórdão de
fls. 2342/2344, pelo qual este Órgão Especial, por unanimidade, não
conheceu do recurso interposto 'Incidente de Nulidade', por não haver
previsão legal no processo disciplinar da OAB. (...). Assim, diante
das considerações acima, não conheço da presente petição deno-
minada 'Incidente de Erro Material', por manifesta inexistência de
previsão legal, assim como por seu evidente caráter protelatório. De-
termino, portanto, o encaminhamento dos autos ao Conselho Sec-
cional de origem, independentemente de nova manifestação, para
execução e cumprimento da penalidade imposta, uma vez que recurso
manifestamente incabível não suspende nem interrompe prazo pro-
cessual, certificando-se o trânsito em julgado da decisão de fls.
2242/2244. Brasília, 10 de abril de 2015. Carlos Frederico Nóbrega
Farias, Relator." DESPACHO: "Acolho o r. despacho proferido pelo
eminente Relator, Conselheiro Federal Carlos Frederico Nóbrega Fa-
rias (PB), às fls. 2329/2331, adotando-o como razão de decidir. Pu-
blique-se. Brasília, 14 de abril de 2015. Claudio Pacheco Prates
Lamachia, Presidente." RECURSO N. 49.0000.2013.004560-2/OEP.
Recte: J.R.S.G. (Adv: José Ricardo Salve Garcia OAB/SP 20960).
Recdo: J.D.F. Ltda. (Repte Legal: J.D.S.T.) (Advs: Jorge Name Maluf
Neto OAB/SP50240 e outros). Interessado: Conselho Seccional da
OAB/São Paulo. Relator: Conselheiro Federal Henrique Neves Ma-
riano (PE). DESPACHO: "Cuida-se de petição interposta pelo ad-
vogado J.R.S.G. (fls. 1224/1235), no qual noticia acordo firmado com
o representante junto a Décima Segunda Vara Cível do Fórum João
Mendes Junior/SP (pagamento de R$ 45.000,00 em três parcelas de
R$ 15.000,00). (...). Ante o exposto, indefiro o pedido de extinção do
processo e revogação da penalidade, mantendo o trânsito em julgado
da decisão de fls. 1204/1208. Determino, ainda, o encaminhamento
dos autos ao Conselho Seccional de origem para execução e cum-
primento da penalidade imposta. É a decisão que submeto ao Pre-
sidente deste Órgão Especial. Brasília, 13 de abril de 2015. Henrique
Neves Mariano, Relator". DESPACHO: "Acolho o r. despacho pro-

ferido pelo eminente Relator, Conselheiro Federal Henrique Neves
Mariano (PE), às fls. 1248/1251, adotando-o como razão de decidir.
Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2015. Claudio Pacheco Prates
Lamachia, Presidente." RECURSO N. 49.0000.2012.004268-0/OEP -

ED. Embgte: E.F.F.M. (Adv: Vicente Magela de Faria OAB/MG
57442). Embgdo: Acórdão de fls. 344/349. Recte: E.F.F.M. (Adv:
Vicente Magela de Faria OAB/MG 57442). Recdo: R.F. (Adv: Aloisio
de Carvalho OAB/MG 31808). Interessado: Conselho Seccional da
OAB/Minas Gerais. Relator: Conselheiro Federal Mário Roberto Pe-
reira de Araújo (PI). DESPACHO: "Trata-se de terceiros embargos de
declaração opostos pelo advogado E.F.F.M., em contraposição ao v.
acórdão de fls. 344/349, pelo qual este Órgão Especial, por maioria,
conheceu e rejeitou os segundos embargos, mantendo a decisão re-
corrida. (...). Portanto, ausentes os requisitos de admissibilidade pre-
vistos no art. 75 do EAOAB, especialmente por ser intempestivo,
nego seguimento ao recurso e proponho seu indeferimento liminar ao
ilustre Presidente deste Órgão Especial, nos termos do art. 140 do
Regulamento Geral do EAOAB. Brasília, 14 de abril de 2015. Mário
Roberto Pereira de Araújo, Relator." DESPACHO: "Acolho o r. des-
pacho proferido pelo eminente Relator, Conselheiro Federal Mário
Roberto Pereira de Araújo (PI), às fls. 375/379, adotando-o como
razão de decidir. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2015. Claudio
Pacheco Prates Lamachia, Presidente." RECURSO N.
49.0000.2012.008723-0/OEP. Recte: A.P.B.C.M.C. (Adv: Antonieta
Paulina Bulbol Coêlho Moreira da Costa OAB/DF 9020). Recdo:
Edvaldo Sousa Alves Filho. Interessado: Conselho Seccional da
OAB/Distrito Federal. Relator: Conselheiro Federal Fernando Santana
Rocha (BA). DESPACHO: "Trata-se de recurso inominado e inter-
posto pela advogada A.P.B.C.M.C., em face do r. despacho de fls.
344/347, pelo qual neguei seguimento aos embargos opostos, sendo a
decisão confirmada pelo Ilustre Presidente deste Órgão Especial. (...).
Ante o exposto, mantenho na íntegra a decisão monocrática de in-
deferimento liminar dos embargos de declaração antecedentes, com
imediata remessa à origem para que seja executada a decisão pela
Seccional da OAB-DF, como também fora assim determinado pelo
ilustre presidente do Órgão Especial, e não conheço do recurso in-
terposto, por ausência dos pressupostos processuais de admissibi-
lidade. E não se, advertir a recorrente que uma tal reiteração abusiva
caracteriza infração ética, passível de sanção disciplinar, nos termos
do art. 58 do Código de Ética e Disciplina. Encaminhe-se à origem,
mais uma vez, por decisão final da presidência do Órgão Especial.
Brasília, 14 de abril de 2015. Fernando Santana Rocha, Relator".
DESPACHO: "Acolho o r. despacho proferido pelo eminente Relator,
Conselheiro Federal Fernando Santana Rocha (BA), às fls. 386/388,
adotando-o como razão de decidir. Publique-se. Brasília, 14 de abril
de 2015. Claudio Pacheco Prates Lamachia." RECURSO N.
49.0000.2012.010094-2/OEP - ED. Embgte: C.E.C. (Adv: Celso Eu-
rides da Conceição OAB/SP 77596). Embgdo: Acórdão de fls.
567/567. Recte: C.E.C. (Adv: Celso Eurides da Conceição OAB/SP
77596). Recdo: S.G.P. (Adv: Luis Henrique Silva Tramonte OAB/SP
66803). Interessado: Conselho Seccional da OAB/São Paulo. Relator:
Conselheiro Federal José Luis Wagner (AP). DESPACHO: "Cuida-se
de analisar os terceiros embargos de declaração opostos pelo ad-
vogado C.E.C., em contraposição ao v. acórdão de fls. 564/567, pelo
qual este Órgão Especial, por unanimidade, conheceu e rejeitou os
embargos (...). Assim, ante ao manifesto intuito protelatório do em-
bargante, imperioso negar seguimento aos embargos, nos exatos ter-
mos do art. 138, § 3º, do Regulamento Geral. Determino, ainda, que
a Secretaria certifique o trânsito em julgado da decisão embargada,
com a imediata remessa dos autos à origem para execução do julgado,
após publicação, independentemente de nova manifestação do em-
bargante, consoante dispõe o art. 138, § 5º, do Regulamento Geral.
Brasília, 14 de abril de 2015. José Luis Wagner, Relator." DES-
PACHO: "Acolho o r. despacho proferido pelo eminente Relator,
Conselheiro Federal José Luis Wagner (AP), às fls. 584/587, ado-
tando-o como razão de decidir. Publique-se. Brasília, 14 de abril de
2015. Claudio Pacheco Prates Lamachia, Presidente." RECURSO N.
49.0000.2012.011187-0/OEP. Recte: S.S. (Adv: Sérgio Sampaio
OAB/SP 101294). Recdo: C.D.I.C. Ltda. (Repte Legal: K.H.P.) (Adv:
Thiago Bernardo OAB/SP 242448). Interessado: Conselho Seccional
da OAB/São Paulo. Relator: Conselheiro Federal Fernando Santana
Rocha (BA). DESPACHO: "Cuida-se de analisar petição interposta
pelo advogado S.S., com a denominação de agravo, dessa vez em
face do v. acórdão de fls. 332/335, pelo qual a Segunda Turma da
Segunda Câmara, por unanimidade, não conheceu do recurso in-
terposto, nos termos do art. 75 do EAOB. Em apertada síntese, o
recorrente argumenta que a representante legal da recorrida pretende
receber quantia que não é devida pelo representado, pois este somente
recebeu a primeira parcela do acordo firmado pela representante. (...).
Portanto, diante das considerações acima, não conheço do presente
recurso, por manifesta inexistência de previsão legal, assim como por
seu evidente caráter protelatório. Assim, determino o encaminha-
mento dos autos à Seccional de origem, independentemente do trân-
sito em julgado, para execução e cumprimento da penalidade imposta.
Brasília, 14 de abril de 2015. Fernando Santana Rocha, Relator."
DESPACHO: "Acolho o r. despacho proferido pelo eminente Relator,
Conselheiro Federal Fernando Santana Rocha (BA), às fls. 360/362,
adotando-o como razão de decidir. Publique-se. Brasília, 14 de abril
de 2015. Claudio Pacheco Prates Lamachia, Presidente." RECURSO
N. 49.0000.2012.012797-0/OEP - ED. Embgte: A.N.P. (Advs: Aldenir
Nilda Pucca OAB/SP 31770 e Moacyr Jacintho Ferreira OAB/SP
49482). Embgdo: Acórdão de fls. 574/581. Recte: A.N.P. (Advs:
Aldenir Nilda Pucca OAB/SP 31770 e Moacyr Jacintho Ferreira
OAB/SP 49482). Recdo: T.R.R. (Adv: Charles Wellington dos Santos
OAB/SP 156016). Interessado: Conselho Seccional da OAB/São Pau-
lo. Relator: Conselheiro Federal Henri Clay Santos Andrade (SE).
DESPACHO: "Cuida-se de novos embargos de declaração opostos
pela advogada A.N.P., em contraposição ao v. acórdão de fls.
574/581, pelo qual este Órgão Especial, por unanimidade, conheceu
dos primeiros embargos apenas para esclarecer as omissões e con-
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