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Nº 235, quarta-feira, 9 de dezembro de 2015
por unanimidade, em acolher o voto da relatora, parte integrante
deste, conhecendo e dando parcial provimento ao recurso. Brasília, 30
de novembro de 2015. Renato da Costa Figueira, Presidente. Valéria
Lauande
Carvalho
Costa,
Relatora.
RECURSO
N.
49.0000.2014.014549-5/SCA-TTU. Recte: M.C. (Adv: Felipe de Oliveira Pereira OAB/SP 292750). Recdos: Conselho Seccional da
OAB/São Paulo e A.S.S. (Adv: Valter Alves dos Santos OAB/SP
167260). Relator: Conselheiro Federal Kaleb Campos Freire (RN).
EMENTA N. 149/2015/SCA-TTU. Recurso ao Conselho Federal.
Contrato de honorários condicionando a devolução dos honorários
profissionais contratados em caso de insucesso de concessão de ordem de habeas corpus. Impossibilidade. Aviltamento de honorários. O
advogado não deve estabelecer cláusula contratual determinando a
devolução de honorários profissionais em caso de insucesso de demanda, sob pena de aviltamento de honorários, uma vez que, restituídos os valores ao cliente, implicará, necessariamente, a prestação
de serviços profissionais de forma gratuita, fora dos casos legalmente
admitidos. Por outro lado, o descumprimento da cláusula contratual,
constatada a improcedência do habeas corpus, não implica locupletamento, porque os serviços profissionais foram efetivamente prestados. Descumprimento contratual que deverá ser discutido no Poder
Judiciário. Recurso parcialmente provido para desclassificar a conduta do recorrente para violação ao preceito do artigo 41 do CED e,
nos termos do art. 36, II, parágrafo único, da Lei nº 8.906/94, cominar-lhe a sanção disciplinar de censura, convertida em advertência,
em ofício reservado, sem registro em seus assentamentos. 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, 30 de novembro de
2015. Renato da Costa Figueira, Presidente. Valéria Lauande Carvalho Costa, Relatora ad hoc. RECURSO N. 49.0000.2014.0145624/SCA-TTU. Recte: S.H.P.L. (Adv: Sávio Henrique Pagliusi Lima
OAB/SP 138408). Recdo: Conselho Seccional da OAB/São Paulo.
Relator: Conselheiro Federal Pelópidas Soares Neto (PE). EMENTA
N. 150/2015/SCA-TTU. Recurso ao CFOAB. Infração disciplinar.
Inadimplência. Anuidades. Prescrição. Inocorrência. Inconstitucionalidade da suspensão do exercício profissional por inadimplência de
anuidade. Afastada. Recurso improvido. 1) A matéria acerca da prescrição já fora devidamente apreciada e afastada pela decisão recorrida, não passando de mera irresignação as razões recursais. 2)
Constitui infração disciplinar punível com suspensão do exercício
profissional deixar o advogado de pagar as contribuições devidas à
OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo, podendo a sanção
ser prorrogada até a quitação integral da dívida, nos termos do art. 37,
§ 2º, da Lei nº 8.906/94. 3) Não há inconstitucionalidade nem ilegalidade na aplicação da suspensão das atividades profissionais do
advogado inadimplente com suas anuidades. Precedentes. 4) Recurso
conhecido e improvido. 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, 30 de novembro de 2015. Renato da Costa Figueira, Presidente. Pelópidas Soares Neto, Relator. RECURSO N.
49.0000.2014.014596-5/SCA-TTU. Recte: P.R.G.S. (Adv: Rodrigo
Fonseca OAB/SP 279007). Recdos: Conselho Seccional da OAB/São
Paulo e Crisalva Matias da Silva. Relator: Conselheiro Federal Kaleb
Campos Freire (RN). EMENTA N. 151/2015/SCA-TTU. Recurso ao
Conselho Federal. Violação a preceito ético. Advogado que recebe
valores de acordo judicial e os repassa à sua cliente com certo atraso.
Ausência de locupletamento e recusa injustificada à prestação de
contas. O artigo 9º do Código de Ética e Disciplina recomenda ao
advogado repassar a seu cliente imediatamente quantias recebidas em
seu nome, bem como lhe prestar contas. O desatendimento dessa
regra, consistindo em repassar ao cliente os valores devidos com certo
atraso, implica a imposição da sanção disciplinar de censura, nos
termos do artigo 36, inciso II, da Lei nº 8.906/94. E, considerando a
ausência de punição anterior, deve ser ela convertida em advertência,
em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do inscrito.
Recurso parcialmente provido. 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, 30 de novembro de 2015. Renato da Costa Figueira,
Presidente. Pelópidas Soares Neto, Relator ad hoc. RECURSO N.
49.0000.2014.014597-3/SCA-TTU. Recte: J.B.S.J. (Adv: João Benedito da Silva Júnior OAB/SP 175292). Recdos: Conselho Seccional
da OAB/São Paulo e Ana Lúcia de Matos Batista da Silva. Relator:
Conselheiro Federal Kaleb Campos Freire (RN). EMENTA N.
152/2015/SCA-TTU. Recurso ao Conselho Federal. Notificação do
advogado por edital. Ausência de tentativa de notificação por correspondência, com aviso de recebimento. Ausência do representado à
audiência de instrução. Violação ao artigo 137-D, § 2º, do Regulamento Geral da OAB. Nulidade declarada. Violação a princípio da
isonomia. Alegação afastada. Análise do mérito e da dosimetria prejudicados. Recurso parcialmente provido. 1) Comprovada a ausência
de tentativa de notificação por correspondência, no endereço indicado
pelo recorrente, impõe-se o reconhecimento de cerceamento do direto
de defesa, devendo o feito ser anulado a partir da audiência de fls.
88/89. Precedente. 2) A simples existência de outros causídicos, sem
que tenham realmente exercido ato judicial ou extrajudicial, não configura o cometimento de infração disciplinar. 3) Análise do mérito e
da dosimetria da sanção prejudicados, ante a nulidade declarada. 4)
Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular o feito desde

a audiência de instrução e determinar o retorno dos autos para renovação do ato processual, devidamente notificado o 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, 30 de
novembro de 2015. Renato da Costa Figueira, Presidente. Pelópidas
Soares Neto, Relator ad hoc. RECURSO N. 49.0000.2014.0146078/SCA-TTU. Recte: A.A.I. (Advs: Michele Sampaio da Silva
OAB/SP 316879 e Outro). Recdo: Conselho Seccional da OAB/São
Paulo. Relator: Conselheiro Federal Renato da Costa Figueira (RS).
EMENTA N. 153/2015/SCA-TTU. Recurso ao Conselho Federal. Determinação de instauração de novo processo disciplinar. Mera repetição do procedimento disciplinar anterior. Condenação pelos mesmos fatos. Nítido bis in idem. Violação à coisa julgada. Provimento
do recurso para julgar improcedente a representação. 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, 30 de novembro de 2015. Renato da Costa
Figueira, Presidente e Relator. RECURSO N. 49.0000.2015.0003962/SCA-TTU-ED. Embtes: A.M.S. e R.L.N. (Adv: Jaison da Silva
OAB/SC 25147). Embdo: Acórdão de fls. 523/528. Rectes: A.M.S. e
R.L.N. (Advs: Jaison da Silva OAB/SC 25147 e Outro). Recdo:
Conselho Seccional da OAB/Santa Catarina. Relator: Conselheiro Federal Gedeon Batista Pitaluga Junior (TO). EMENTA N.
154/2015/SCA-TTU. Embargos de declaração. Erro material. Existência. Retificação. Não enfrentamento de preliminares e matéria de
mérito pelo Conselho Seccional. Alegação esclarecida. Embargos parcialmente acolhidos. 1) Em se verificando a existência de erro material na decisão proferida, afigura-se passível de ser sanado mediante
a retificação de parte da mesma, sem a necessidade de formalidades
especiais. 2) A pauta da sessão de julgamento do Tribunal de Ética e
Disciplina foi publicada no Diário Oficial local, e a decisão enviada
aos recorrentes, por meio de ofício, cujo "Aviso de Recebimento"
comprova a entrega das notificações, não havendo, assim, qualquer
nulidade a ser declarada. 3) Não há o que acrescentar acerca do
depoimento das testemunhas Elida Luci e Domingos Antônio Geremias, pois se confunde com a matéria de mérito, devidamente
apreciada e fundamentada no acórdão embargado. 4) Embargos acolhidos parcialmente para corrigir o erro material contido na decisão
anteriormente proferida. 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 acolhendo parcialmente os embargos de declaração. Brasília, 30 de novembro de 2015. Renato da
Costa Figueira, Presidente. Gedeon Batista Pitaluga Junior, Relator.
RECURSO N. 49.0000.2015.000449-9/SCA-TTU. Recte: M.L.C.
(Adv. Assist: Francisco Apparecido Borges Junior OAB/SP 111508).
Recdos: Conselho Seccional da OAB/São Paulo e C.O.A. (Adv: Edna
Heleni Silva OAB/SP 132671). Relator: Conselheiro Federal Kaleb
Campos Freire (RN). Relator para o acórdão: Conselheiro Federal
Pelópidas Soares Neto (PE). EMENTA N. 155/2015/SCA-TTU. Recurso ao Conselho Federal. Locupletamento e ausência de prestação
de constas. Advogada contratada para prestar serviços advocatícios,
especificamente para representação criminal por lesão corporal sofrida pelo seu então cliente (artigo 129 do Código Penal), mediante
contratação por escrito. Recebimento dos honorários advocatícios
contratuais e ausência de prestação dos serviços profissionais. Ausência de restituição da quantia recebida. Necessidade de ajuizamento
de demanda judicial de cobrança. Configuração da infração disciplinar tipificada no artigo 34, incisos XX e XXI, da Lei n. 8.906/94.
Reforma da decisão recorrida, para impor à recorrente a sanção disciplinar de suspensão do exercício profissional, pelo prazo de 30
(trinta) dias, prorrogado até que preste contas, por violação ao artigo
34, incisos XX e XXI, da Lei n. 8.906/94. 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 maioria, em acolher o voto divergente
do Conselheiro Federal Pelópidas Soares Neto (PE), parte integrante
deste, conhecendo e dando provimento ao recurso. Brasília, 30 de
novembro de 2015. Renato da Costa Figueira, Presidente. Pelópidas
Soares Neto, Relator para o acórdão. RECURSO N.
49.0000.2015.001034-6/SCA-TTU. Recte: M.M.P. (Adv: Erick Gustavo Rocha Terán OAB/MS 12828). Recdos: Conselho Seccional da
OAB/Mato Grosso do Sul e A.P.C. (Adv: Esmeralda de S. Santa Cruz
OAB/MS 8942). Relator: Conselheiro Federal Guilherme Octávio Batochio (SP). Relator para o acórdão: Conselheiro Federal Evandro
Luís Castello Branco Pertence (DF). EMENTA N. 156/2015/SCATTU. O acordo judicial, compondo as partes financeiramente, não
elide a infração tipificada no inciso XXI do art. 34 da Lei 8906/94. A
falta de fundamentação acerca das questões postas no art. 40 do
Estatuto impõe a restrição da cominação da pena ao mínimo legal.
Recurso conhecido e parcialmente provido. 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 maioria, em acolher o voto divergente
do Conselheiro Federal Evandro Luis Castello Branco Pertence (DF),
parte integrante deste, conhecendo e dando parcial provimento ao
recurso. Brasília, 30 de novembro de 2015. Renato da Costa Figueira,
Presidente. Evandro Pertence, Relator para o acórdão. RECURSO N.
49.0000.2015.001158-6/SCA-TTU. Recte: M.A.F.B. (Adv: Maria An-
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tônia Freitas de Barros OAB/SP 115264). Recdos: Conselho Seccional da OAB/São Paulo e Benedito da Silva. Relator: Conselheiro
Federal Gedeon Batista Pitaluga Junior (TO). EMENTA N.
157/2015/SCA-TTU. Recurso ao Conselho Federal. Prescrição da
pretensão punitiva. Art. 43 da Lei nº 8.906/94. Decurso de lapso
temporal superior a 05 (cinco) anos entre a notificação inicial da
advogada para apresentar defesa prévia e a primeira decisão condenatória recorrível, proferida pelo Tribunal de Ética e Disciplina.
Recurso conhecido e provido. 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 provimento ao recurso.
Brasília, 30 de novembro de 2015. Renato da Costa Figueira, Presidente. Gedeon Batista Pitaluga Junior, Relator. RECURSO N.
49.0000.2015.001164-2/SCA-TTU. Recte: L.P.C.L.D. (Advs: Maria
Verônica P. R. Baptista Nogueira OAB/SP 92137 e Outro). Recdos:
Conselho Seccional da OAB/São Paulo e Antônio Marcos da Silva.
Relator: Conselheiro Federal Pelópidas Soares Neto (PE). EMENTA
N. 158/2015/SCA-TTU. Recurso ao Conselho Federal. Advogada
condenada por adulterar cheques recebidos para pagamento de honorários advocatícios. Ausência de provas. Existência, ao contrário,
de cópia de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra a parte
representante, imputando-lhe a conduta de repassar à advogada cheques por ele falsificados, para pagamento de honorários, obtendo
vantagem ilícita por meio da fraude, caracterizando o crime de estelionato. Fatos que simplesmente restaram ignorados pelas instâncias
de origem. Violação ao princípio da presunção de não culpabilidade,
ao imputar à advogada o ônus da prova. Recurso provido para julgar
improcedente a representação. 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 provimento ao recurso.
Brasília, 30 de novembro de 2015. Renato da Costa Figueira, Presidente. Pelópidas Soares Neto, Relator. RECURSO N.
49.0000.2015.001191-8/SCA-TTU. Recte: G.S.O. (Adv: Glauber Sérgio de Oliveira OAB/SP 88100). Recdos: Conselho Seccional da
OAB/São Paulo e M.G.F.V.M. (Adv: Marcelo Barros Pizzo OAB/SP
271424). Relator: Conselheiro Federal Kaleb Campos Freire (RN).
EMENTA N. 159/2015/SCA-TTU. Recurso ao Conselho Federal. Retenção de valores recebidos. Adimplemento do débito antes mesmo
do protocolo da representação. Diferença de valores em discussão na
seara judicial. Inexistência de antecedentes administrativos com trânsito em julgado. Possibilidade de redução da penalidade de suspensão
para o mínimo legal. Provimento parcial. 1) A quitação tardia de
valores devidos à cliente não afasta a incidência normativo-disciplinar, mas permite, da análise do caso concreto, a redução da penalidade de suspensão para o mínimo legal, ainda mais quando inexiste comprovação de condenação disciplinar com trânsito em julgado. Precedente. 2) Recurso parcialmente provido. 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, 30 de novembro de 2015. Renato da Costa
Figueira, Presidente. Pelópidas Soares Neto, Relator ad hoc. RECURSO N. 49.0000.2015.001467-2/SCA-TTU. Recte: A.S.B. (Advs:
André Ribas de Almeida OAB/SC 12580 e OAB/SP 229613-A e
Outros). Recdo: Conselho Seccional da OAB/Tocantins. Relator:
Conselheiro Federal Kaleb Campos Freire (RN). EMENTA N.
160/2015/SCA-TTU. Recurso ao Conselho Federal. Artigo 10, § 2º,
da Lei nº 8.906/94. Advogado que intervém em mais de cinco causas
por ano sem promover a inscrição suplementar. Violação à Lei nº
8.906/94 punida com censura, nos termos do artigo 36, inciso III, do
Estatuto. Multa. Ausência de fundamentação. Conversão da censura
em advertência. Recurso parcialmente provido. 1) O artigo 36, inciso
III, da Lei nº 8.906/94, estabelece que qualquer violação ao Estatuto
será passível de censura, se não for cominada sanção disciplinar mais
grave. A violação ao artigo 10, § 2º, do Estatuto, consubstanciada no
patrocínio de mais de cinco causas por ano, sem a inscrição suplementar, por não se tratar de infração disciplinar tipificada no artigo
34, sujeita o advogado à censura. 2) A cominação de multa deve
atender ao artigo 40 da Lei nº 8.906/94, não se admitindo critérios
internos adotados por Conselho Seccional que destoem da regra legal,
como a fixação de multa proporcionalmente o número de causas
patrocinadas. Multa que deve ser excluída da condenação, por ausência de fundamentação legal. 3) A conversão de censura em advertência está disciplinada no artigo 36, parágrafo único, da Lei nº
8.906/94, que deverá ser deferida em caso de ausência de punição
anterior. 4) Recuso conhecido e parcialmente provido, para excluir a
multa cominada e converter a censura em advertência, em ofício
reservado, sem registro nos assentamentos da 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. Impedido de votar o Representante da OAB/Tocantins. Brasília, 30 de novembro de 2015. Renato da Costa Figueira, Presidente. Pelópidas Soares Neto, Relator ad
hoc. RECURSO N. 49.0000.2015.002480-3/SCA-TTU. Recte:
L.A.M.P. (Adv: Lorena Balouta Duarte OAB/RJ 82556). Recdos:
Conselho Seccional da OAB/Rio de Janeiro e Cândida Gonçalves de
Abreu. Relator: Conselheiro Federal Guilherme Octávio Batochio
(SP). Relator para o acórdão: Conselheiro Federal Evandro Luís Castello Branco Pertence (DF). EMENTA N. 161/2015/SCA-TTU. A

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

