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trâmite normal após tentativa de acordo. Embargos conhecidos e
rejeitados. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do
processo em referência, acordam os membros do Órgão Especial do
Conselho Pleno CFOAB, por maioria de votos, observado o quorum
exigido no art. 92 do Regulamento Geral, conhecer e rejeitar os
embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida, nos termos do
voto do Relator, que integra o presente. Impedido de votar o re-
presentante da OAB/Minas Gerais. Brasília, 8 de abril de 2014. Clau-
dio Pacheco Prates Lamachia, Presidente. Mário Roberto Pereira de
Araújo, Relator. RECURSO N. 49.0000.2012.004347-1/OEP - ED.
Embgte: A.R.C. (Adv.: Aldo Raimundo Canônico OAB/SP 49676).
Embgdo: Acórdão de fls. 269/271. Recte: A.R.C. (Adv.: Aldo Rai-
mundo Canônico OAB/SP 49676). Interessado: Conselho Seccional
da OAB/São Paulo. Relator: Conselheiro Federal José Lucio Glomb
(PR). EMENTA N. 104/2014/OEP. Não se conhece de embargos
declaratórios onde não se mostram presentes os requisitos à sua ad-
missão. A falta de clareza no pedido impede o seu acolhimento.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em
referência, acordam os membros do Órgão Especial do CFOAB, por
unanimidade, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento
Geral, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do
voto do Relator, parte integrante deste. Impedido de votar o re-
presentante da OAB/São Paulo. Brasília, 8 de abril de 2014. Claudio
Pacheco Prates Lamachia, Presidente. José Lúcio Glomb, Relator.
RECURSO N. 49.0000.2012.005840-0/OEP. Recte: E.C. (Adv.: Ed-
son Chiavegato OAB/SP 148093). Recdo: Kelly Cristina Silva. In-
teressado: Conselho Seccional da OAB/São Paulo. Relator: Conse-
lheiro Federal Henrique Neves Mariano (PE). EMENTA N.
105/2014/OEP. Recurso ao Órgão Especial. Acórdão unânime da Se-
gunda Turma da Segunda Câmara. Ausência de demonstração dos
pressupostos específicos de admissibilidade do recurso interposto,
previstos nos arts. 75 e 85 do Regulamento Geral do EAOAB. Não
conhecimento. 1) Não reúne condições de admissibilidade o recurso
interposto ao Órgão Especial contra decisão unânime de uma das
Turmas da Segunda Câmara quando não demonstrada violação ao
Estatuto da Advocacia e da OAB, ao Regulamento Geral, ao Código
de Ética ou aos Provimentos, e, ainda, não aponta dissonância pre-
toriana específica advinda desse Conselho Federal, ou de qualquer
outro Conselho Seccional. 2) Não se admite recurso de natureza
extraordinária quando a alteração do entendimento das instâncias de
origem demandar o reexame das provas produzidas nos autos. 3)
Restringe-se a reiterar os mesmos fatos alegados nos recursos an-
teriores. Precedentes. 4) Recurso não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos,
relatados e discutidos os autos do processo em referência, acordam os
membros do Órgão Especial do Conselho Pleno do CFOAB, por
unanimidade, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento
Geral, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator, que
integra o presente. Impedido de votar o representante da OAB/São
Paulo. Brasília, 8 de abril de 2014.Claudio Pacheco Prates Lamachia,
Presidente. Henrique Neves Mariano, Relator. CONSULTA N.
49.0000.2012.006434-9/OEP. Assunto: Consulta. Contratação de ho-
norários advocatícios no patrocínio de causas assistidas pelas en-
tidades sindicais. Consulente: Diretoria do Conselho Federal da OAB
- Gestão 2010/2013. Interessado: Breno Cerqueira Braga OAB/MG
106731. Relator: Conselheiro Federal José Luis Wagner (AP).
EMENTA N. 106/2014/OEP. CONSULTA. CELEBRAÇÃO DE
CONTRATO DE HONORÁRIOS ENTRE ADVOGADOS E EN-
TIDADES SINDICAIS TRABALHISTAS. ASSISTENCIA JUDI-
CIÁRIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. OBRIGAÇÃO DE PA-
GAMENTO POR PARTE DE BENEFICIÁRIOS DA ATUAÇÃO
ADVOCATÍCIA. 1. Inaplicabilidade da Lei 5.584/70 para fins de
excluir o direito dos advogados vinculados ou indicados por sindicato
à percepção de honorários dos integrantes da categoria congregada
pela entidade. Não recepção da norma pela Constituição Federal de
1988. Revogação pela legislação infraconstitucional superveniente. 2.
A celebração de contratos de prestação de serviços entre advogados e
entidades sindicais vincula a todos os beneficiários da prestação dos
serviços advocatícios. 3. O ordenamento vigente não acoberta o en-
riquecimento ilícito decorrente do uso gratuito do trabalho alheio,
especialmente quando este era fato conhecido por meio de decisões
de Assembleia Geral. 4. Incompetência da Justiça do Trabalho para
apreciar questões relativas a contrato de honorários, nos termos da
Súmula 363 do STJ. 5. Necessidade de adequação da prestação de
serviços sindicais com a realidade econômica nacional, de modo a
assegurar que os trabalhadores tenham seus direitos defendidos por
profissional melhor qualificado. 6. Tal entendimento abrange os sin-
dicatos de servidores públicos que mantenham vínculo estatutário
com o Poder Público, pois têm sua existência e funcionamento re-
gulados pelos mesmos dispositivos constitucionais e legais aplicáveis
aos sindicatos de trabalhadores da iniciativa privada. 6. Consulta
acolhida para emissão de voto no sentido da legalidade da cobrança
dos honorários pactuados para atuação do causídico, em ações co-
letivas, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Federal ou
comum. 7. Recomenda-se que os causídicos diligenciem para que
constem das atas das assembleias gerais que aprovarem a contratação
de seus serviços, os percentuais e/ou valores dos honorários ad-
vocatícios acordados. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os
autos do processo em referência, acordam os membros do Órgão
Especial do Conselho Pleno do CFOAB, por unanimidade, observado
o quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, conhecer e
responder a consulta, nos termos do voto do relator, parte integrante
deste. Brasília, 08 de abril de 2014. Claudio Pacheco Prates La-
machia, Presidente. José Luis Wagner, Relator. RECURSO N.
49.0000.2012.009567-0/OEP - ED. Embgte: S.Y.B.K. (Advs: Gian-
carlo Castelan OAB/SC 7082 e outros). Embgdo: Acórdão de fls.
1444/1445 e 1455/1473. Recte: S.Y.B.K. (Advs: Giancarlo Castelan
OAB/SC 7082 e outros). Interessado: Conselho Seccional da
OAB/Santa Catarina. Relator: Conselheiro Federal Maryvaldo Bassal
de Freire (RR). Redistribuído: Conselheiro Federal Mário Roberto
Pereira de Araújo (PI). EMENTA N. 107/2014/OEP. Embargos de

Declaração ao Órgão Especial. Alega contradição entre os funda-
mentos da decisão e o histórico dos autos, pois não foi condenada por
ter mantido conduta incompatível com o exercício da advocacia.
Contradição esclarecida. 1) Quando o advogado deixa de prestar
contas ao seu cliente deve a OAB aplicar-lhe a sanção cabível. Insiste
na prescrição disposta no artigo 25-A do EAOAB. Arguição rejeitada.
2) No processo administrativo disciplinar que apura a falta de ética, a
prescrição é regulada por dispositivo diverso, artigo 43 do Estatuto.
Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao julgado que também
se rejeita - Embargos conhecidos e parcialmente providos. ACÓR-
DÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em re-
ferência, acordam os membros do Órgão Especial do Conselho Pleno
do CFOAB, por unanimidade, observado o quorum exigido no art. 92
do Regulamento Geral, em conhecer dos embargos de declaração e
dar-lhes provimento parcial, nos termos do voto do Relator, que
integra o presente. Impedido de votar o representante da OAB/Santa
Catarina. Brasília, 8 de abril de 2014. Claudio Pacheco Prates La-
machia, Presidente. Mário Roberto Pereira de Araújo, Relator. RE-
MESSA OFICIAL N. 49.0000.2012.010725-2/OEP. Reqte: Presidente
da Segunda Câmara do Conselho Federal da OAB - Gestão
2010/2013. Reqda: Segunda Câmara do Conselho Federal da OAB.
Interessados: Conselho Seccional da OAB/Paraná, Eraldo Lacerda
Junior (Adv: Marcel Dimitrow Gracia Pereira OAB/PR 27001) e
Ermeliano Costa Domingues. Relator: Conselheiro Federal Guilherme
Octávio Batochio (SP). EMENTA N. 108/2014/OEP. Prescrição -
Paralisação do processo por mais de três anos - Despachos de mera
redesignação de Relator que não tem o condão de interromper o lapso
prescricional - Extinção da punibilidade - Inteligência do art. 43, § 1º,
do EAOAB. Recurso improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e
discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros
do Órgão Especial do CFOAB, por unanimidade, observado o quo-
rum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, conhecer e negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, parte in-
tegrante deste. Impedido de votar o representante da OAB/Paraná.
Brasília, 8 de abril de 2014. Claudio Pacheco Prates Lamachia, Pre-
sidente. Guilherme Octávio Batochio, Relator. CONSULTA N.
49.0000.2012.011290-8/OEP. Assunto: Consulta. Advogado contra-
tado por sindicato. Contrato de prestação de serviços com cobrança
de honorários de trabalhador vinculado ao sindicato. Consulente:
Conselheiro Federal Francisco Anis Faiad (MT). Relator: Conselheiro
Federal José Luis Wagner (AP). EMENTA N. 109/2014/OEP. CON-
SULTA. APLICAÇÃO DA LEI N. 5.584/70, ARTS. 14 A 19, AOS
CONTRATOS FIRMADOS ENTRE PROFISSIONAIS DA ADVO-
CACIA CONTRATADOS OU INDICADOS POR SINDICATO
TRABALHISTA E EMPREGADOS PERTENCENS À CATEGORIA
QUE A ENTIDADE CONGREGA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊN-
CIA DE RECEPÇÃO DA NORMA PELA CONSTITUIÇÃO FE-
DERAL DE 1988. REVOGAÇÃO. 1. Com a promulgação da Cons-
tituição Federal de 1988, a prestação de assistência jurídica aos que
comprovem insuficiência de recursos será feita integralmente e gra-
tuitamente pelo Estado, o que se dará através da Defensoria Pública,
nos termos dos arts. 5º, LXXIV e 134, § 1º da CF. 2. Por força das
Leis 10.288/2001 e 10.537/2002, restou revogado o art. 14 da Lei n.
5.584/70. 3. O ordenamento vigente não acoberta o enriquecimento
ilícito decorrente do uso gratuito do trabalho alheio. 4. A atuação do
Ministério Público do Trabalho no sentido de defender a ilegalidade
da fixação de honorários contratuais entre profissionais da advocacia
vinculados ou indicados pelo sindicato trabalhista e os empregados da
categoria que a entidade congrega com fundamento no art. 14 da Lei
n. 5.584/70, atribuindo o ônus da prestação de assistência judiciária
gratuita aos sindicatos, viola não apenas ao art. 5º, LXXIV, da CF
como o direito dos advogados à percepção dos honorários contratuais
pactuados pela contraprestação dos serviços ofertados (art. 22 da Lei
n. 8.906/94). 5. Consulta acolhida para fins de reconhecer a ile-
galidade da imposição da assistência sindical gratuita sobre a qual
versa a Lei n. 5.584/70 aos contratos firmados entre advogado con-
tratado por entidade sindical e trabalhador pertencente à mesma ca-
tegoria. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam os membros integrantes do Órgão Especial do Conselho
Pleno do CFOAB, por unanimidade, observado o quorum exigido no
art. 92 do Regulamento Geral, conhecer e responder a consulta, nos
termos do voto do relator, parte integrante deste. Brasília, 8 de abril
de 2014. Claudio Pacheco Prates Lamachia, Presidente. José Luis
Wagner, Relator. RECURSO N. 49.0000.2012.012197-0/OEP - ED.
Embgte: A.N.P. (Advs.: Aldenir Nilda Pucca OAB/SP 31770 e Moa-
cyr Jacintho Ferreira OAB/SP 49482). Embgdo: Acórdão de fls.
530/534. Recte: A.N.P., M.J.F. e outros. Recda: T.R.R. (Adv: Charles
Wellington dos Santos OAB/SP 156016). Interessado: Conselho Sec-
cional da OAB/São Paulo. Relator: Conselheiro Federal Henri Clay
Santos Andrade (SE). EMENTA N. 110/2014/OEP. Embargos de De-
claração ao Órgão Especial. Alega ausência de equidade em face da
não apreciação de petições. Alegação infundada. Petição devidamente
apreciada. No caso em questão, não há direito a ser reconhecido.
Sustenta omissão quanto às prescrições arguidas. Argumentação afas-
tada. Ausência de prescrição intercorrente. Contradição quanto aos
motivos da tipificação da penalidade aplicada. Locupletamento. Ine-
xistência de contradição. A sentença judicial juntada aos autos con-
firma que o contrato de honorários era abusivo, uma vez que as
vantagens financeiras em benefício da advogada extrapolavam os
ditames da ética profissional. Embargos conhecidos e rejeitados.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em
referência, acordam os membros do Órgão Especial do Conselho
Pleno do CFOAB, por unanimidade, observado o quorum exigido no
art. 92 do Regulamento Geral, em conhecer e rejeitar os embargos de
declaração, mantendo a decisão recorrida, nos termos do voto do
Relator, que integra o presente. Brasília, 8 de abril de 2014. Claudio
Pacheco Prates Lamachia, Presidente. Henri Clay Santos Andrade,
Relator. RECURSO N. 49.0000.2013.001894-0/OEP. Recte: R.M.S.
(Adv.: Raimundo Mendes de Souza OAB/GO 12345). Interessado:
Conselho Seccional da OAB/Goiás. Interessado: Valbi Francisco de

Paula (Adv.: Aramizio Geraldo Medeiros Lucio OAB/GO 5138). Re-
lator: Conselheiro Federal Henri Clay Santos Andrade (SE). EMEN-
TA N. 111/2014/OEP. Recurso ao Órgão Especial. Acórdão unânime
da Terceira Turma da Segunda Câmara. Ausência de demonstração
dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso interposto,
previstos no art. 75 da Lei n. 8.906/94 e art. 85 do Regulamento
Geral do EAOAB. Não conhecimento. 1) Não reúne condições de
admissibilidade o recurso interposto ao Órgão Especial contra decisão
unânime de uma das Turmas da Segunda Câmara quando não de-
monstrada violação ao Estatuto da Advocacia e da OAB, ao Re-
gulamento Geral, ao Código de Ética ou aos Provimentos, e, ainda,
não aponta dissonância pretoriana específica advinda desse Conselho
Federal, ou de qualquer outro Conselho Seccional. 2) Restringe-se a
reiterar os mesmos fatos alegados no recurso anterior. 3) Não se
admite recurso de natureza extraordinária quando a alteração do en-
tendimento das instâncias de origem demandar o reexame das provas
produzidas nos autos. Precedentes. 4) Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em
referência, acordam os membros do Órgão Especial do Conselho
Pleno do CFOAB, por unanimidade, observado o quorum exigido no
art. 92 do Regulamento Geral, não conhecer do recurso, nos termos
do voto do Relator, que integra o presente. Impedido de votar o
representante da OAB/Goiás. Brasília, 8 de abril de 2014. Claudio
Pacheco Prates Lamachia, Presidente. Henri Clay Santos Andrade,
Relator. RECURSO N. 49.0000.2013.003565-8/OEP - ED. Embgte:
M.L.C.B. (Adv.: Marcos Luiz de Carvalho Brito OAB/SP 84158).
Embgdo: Acórdão de fls. 307/310. Recte: M.L.C.B. (Adv.: Marcos
Luiz de Carvalho Brito OAB/SP 84158). Recdos: C.S.C, I.F.C e
V.L.C. (Adv: José Paulo Schivartche OAB/SP 13924 e outros). In-
teressado: Conselho Seccional da OAB/São Paulo.Relator: Conse-
lheiro Federal Henrique Neves Mariano (PE). EMENTA N.
112/2014/OEP. Recurso ao Órgão Especial. Não conhecido, por una-
nimidade. Embargos de declaração. Alegação de contradição e omis-
são. Acordo celebrado antes do julgamento. Fato novo não con-
siderado pelo Relator. Alegação infundada. 1) Recorrente não juntou
aos autos o documento da 36ª Vara Cível do Foro Central de São
Paulo, no qual noticiou a homologação do acordo. Prestação de con-
tas realizada após a representação apenas elidi a dívida do repre-
sentado perante o representante, mas a falta ética não pode ser apa-
gada em decorrência de posterior avença monetária. 2) Embargos
conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os
autos do processo em referência, acordam os membros do Órgão
Especial do Conselho Pleno do CFOAB, por unanimidade, observado
o quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, em conhecer dos
embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Relator,
que integra o presente. Impedido de votar o representante da
OAB/São Paulo. Brasília, 8 de abril de 2014. Claudio Pacheco Prates
Lamachia, Presidente. Henrique Neves Mariano, Relator.

Brasília-DF, 14 de abril de 2014.
CLAUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA

Presidente
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