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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MATO GROSSO

PORTARIA Nº 473, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITO-
RAL DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe
confere o artigo 19, inciso XI do Regimento Interno e, Considerando
o disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, no artigo 51, caput e parágrafos 1º e 3º da Lei nº 12.919, de 24
de dezembro de 2013 e na Instrução Normativa TSE nº 3, de 11 de
abril de 2014; Considerando ainda, o Ofício 1.481-SOF/TSE, de
4/4/14, que trata da limitação de empenho e movimentação financeira
no âmbito da Justiça Eleitoral e do volume de contingenciamento
definido para este Regional, resolve:

Art. 1º Fica indisponível para empenho e movimentação fi-
nanceira o valor de R$ 282.165,69 (duzentos e oitenta e dois mil,
cento e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) consignado
a este Tribunal na Lei nº 12.952, de 20 de janeiro de 2014.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua pu-
blicação, revogando a Portaria nº 155, de 24 de abril de 2014.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Inexistência de prejuízo. Locupletamento ante a não aplicação de
correção monetária sobre o valor recebido no ato de repasse aos
herdeiros da cliente. Inocorrência. Plena quitação dada pelos inte-
ressados. 1. Inexiste nulidade processual na negativa de oitiva de
testemunha, considerando-se a ampla prova documental colacionada
que era suficiente para garantir uma decisão abalizada da repre-
sentação. 2. O entendimento do Conselho Federal é de que não há
nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), ou seja, não se
declara nulo ato processual que não cause prejuízo, nem houver
influído na decisão da causa ou na apuração da verdade real. 3. A não
aplicação da correção monetária sobre o valor recebido pelo ad-
vogado no ato do repasse para o cliente ou, nesse caso, para os
herdeiros da cliente, representa locupletamento ilícito, salvo se tiver
sido dada plena e geral quitação pelos interessados. 4. Recurso pro-
vido. Condenação afastada. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os
autos do processo em referência, acordam os membros da 1ª Turma
da Segunda Câmara do CFOAB, 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, 4 de novembro de 2014. Cláudio Stábile Ribeiro,
Presidente. Wilson Sales Belchior, Relator. RECURSO N.
49.0000.2014.005008-2/SCA-PTU. Recte: L.M.M. (Def. Dat: Mau-
ricio Barreto Pedrosa Filho OAB/PE 13804). Recdo: Conselho Sec-
cional da OAB/Pernambuco. Relator: Conselheiro Federal Carlos Ro-
berto Siqueira Castro (RJ). EMENTA N. 146/2014/SCA-PTU. Re-
curso contra decisão do Conselho Seccional da OAB/PE. Inadim-
plência. Alegação de perda do objeto. Cancelamento da inscrição da
advogada representada. Provimento. Extinção do processo. 1) O po-
der de punir da Ordem dos Advogados do Brasil tem como fun-
damento a sanção a infrações funcionais cometidas por advogados e
estagiários regularmente inscritos, não podendo se estender a pessoas
não ligadas à entidade. 2) A superveniência do cancelamento da
inscrição da advogada representada dos quadros de advogados da
OAB torna a aplicação da sanção de suspensão sem justificativa e
necessidade, principalmente considerando a impossibilidade de seu
cumprimento. 3) Recurso que se conhece e dá provimento, com a
consequente extinção do processo disciplinar por perda de objeto.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em
referência, acordam os membros da 1ª Turma da Segunda Câmara do
CFOAB, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento
Geral, por unanimidade, em acolher o voto do Relator, parte in-
tegrante deste, conhecendo e dando provimento ao recurso. Brasília, 4
de novembro de 2014. Cláudio Stábile Ribeiro, Presidente. Carlos
Roberto Siqueira Castro, Relator. RECURSO N.
49.0000.2014.005152-6/SCA-PTU-ED. Embte: S.A.P. (Adv: Antonio
Carlos de Andrade Vianna OAB/PR 7202). Embdo: Acórdão de fls.
245/250. Recte: S.A.P. (Advs: Antonio Carlos de Andrade Vianna
OAB/PR 7202 e Sara Mendes Pierotti OAB/PR 45712). Recdos:
Conselho Seccional da OAB/Paraná e L.A.A. (Adv: Reinaldo Ignácio
Alves OAB/PR 8499). Relator: Conselheiro Federal Carlos Roberto
Siqueira Castro (RJ). EMENTA N. 147/2014/SCA-PTU. Embargos de
Declaração. Suposta existência de omissão no acórdão embargado.
Inocorrência. 1) Não há qualquer omissão, contradição ou obscu-
ridade no acórdão embargado, visto que a decisão alegada como
increpada de omissão enfrentou todas as razões suscitadas no recurso
perante este E. Conselho Federal e demonstrou, de forma inequívoca,
a inocorrência da nulidade suscitada pela suposta presença de mem-
bros não Conselheiros no julgamento proferido pela 7ª Turma do
Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/PR. 2) Embargos conhecidos
e rejeitados. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do pro-
cesso em referência, acordam os membros da 1ª Turma da Segunda
Câmara do CFOAB, observado o quorum exigido no art. 92 do
Regulamento Geral, por unanimidade, em acolher o voto do Relator,
parte integrante deste, conhecendo e rejeitando os embargos de de-
claração. Impedido de votar o Representante da OAB/Paraná. Bra-
sília, 4 de novembro de 2014. Cláudio Stábile Ribeiro, Presidente.
Carlos Roberto Siqueira Castro, Relator. RECURSO N.
49.0000.2014.005486-4/SCA-PTU. Recte: M.R.C. (Advs: Eduardo
Pisani Filho OAB/SP 94722 e Outro). Recdo: Conselho Seccional da
OAB/São Paulo. Relator: Conselheiro Federal César Augusto Moreno
(PR). EMENTA N. 148/2014/SCA-PTU. Recurso ao Conselho Fe-
deral contra acórdão unânime do Conselho Seccional da OAB/SP.
Sobrestamento do processo de exclusão até julgamento final do Pe-
dido de Reabilitação rejeitado. Mantida a exclusão do recorrente.
Recurso conhecido e improvido. Acórdão: Vistos, relatados e dis-
cutidos os autos do processo em referência, acordam os membros da
1ª Turma da Segunda Câmara do CFOAB, observado o quorum
exigido no art. 108 do Regulamento Geral, por unanimidade, em
acolher o voto do Relator, parte integrante deste, conhecendo do
recurso, rejeitando as preliminares arguidas, e, no mérito, negando-lhe
provimento. Brasília, 4 de novembro de 2014. Cláudio Stábile Ri-
beiro, Presidente. César Augusto Moreno, Relator. RECURSO N.
49.0000.2014.007309-7/SCA-PTU. Recte: H.M.M. (Adv: Carla An-
drea Perito Martins OAB/SC 20578). Recdos: Conselho Seccional da
OAB/Santa Catarina e P.T.R.S. (Adv: Paulo de Tarso Ribeiro dos
Santos OAB/RS 25526). Interessado: J.Z.S.J. (Adv: João Zito Suso
Junior OAB/RS 16986). Relator: Conselheiro Federal Luciano José
Trindade (AC). EMENTA N. 149/2014/SCA-PTU. Advogado que
não recebe valores em nome do cliente não pratica infrações ti-
pificadas nos incisos XX e XXI do EAOAB. 1) Recurso contra
decisão unânime do Conselho Seccional da OAB/SC, que absolveu o
representado do processo ético-disciplinar; 2) Advogado que não re-
cebe valores em nome do cliente não pratica infrações tipificadas nos
incisos XX e XXI do EAOAB; 3) Improcedência das alegações; 4)
Recurso conhecido e improvido. Acórdão: Vistos, relatados e dis-
cutidos os autos do processo em referência, acordam os membros da
1ª Turma da Segunda Câmara do CFOAB, observado o quorum
exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade, em aco-
lher o voto do Relator, parte integrante deste, conhecendo e negando
provimento ao recurso. Brasília, 4 de novembro de 2014. Cláudio

Stábile Ribeiro, Presidente. Luciano José Trindade, Relator. RECUR-
SO N. 49.0000.2014.007677-5/SCA-PTU. Recte: A.S.F. (Adv: Ma-
noel de Souza Barros Neto OAB/MG 27957). Recdo: Conselho Sec-
cional da OAB/Minas Gerais. Relator: Conselheiro Federal Valmir
Pontes Filho (CE). Relator ad hoc: Conselheiro Federal Everaldo
Bezerra Patriota (AL). EMENTA N. 150/2014/SCA-PTU. Suposta
infração ao art. 34, XX, do EAOAB. Levantamento de quantia con-
signada em alvará proveniente de acordo firmado em benefício de seu
cliente. Comprovação eficaz de entrega dos valores ao cliente, em-
bora com demora excessiva. Afastamento da penalidade de suspen-
são. Violação ao art. 9º do Código de Ética e Disciplina, a ensejar a
aplicação da pena de censura. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos
os autos do processo em referência, acordam os membros da 1ª
Turma da Segunda Câmara do CFOAB, 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, 4 de novembro de 2014. Cláudio Stábile Ribeiro,
Presidente. Everaldo Bezerra Patriota, Relator ad hoc. RECURSO N.
49.0000.2014.008158-6/SCA-PTU. Recte: A.S.N. (Advs: Alexandre
Scherer Neto OAB/RS 32362, Carlos Antônio Gomes OAB/RS 6211
e Outros). Recdos: Conselho Seccional da OAB/Rio Grande do Sul e
Ignácio Porn. Relator: Conselheiro Federal César Augusto Moreno
(PR). EMENTA N. 151/2014/SCA-PTU. Recurso ao Conselho Fe-
deral. Ausência de intimação para as alegações finais e perempção.
Inexistência. Preliminares rejeitadas. Locupletamento. Infração dis-
ciplinar devidamente comprovada. Recurso não provido. 1) A no-
tificação do recorrente para comparecer à audiência de oitiva de
testemunha, com a comunicação de que o prazo para as alegações
finais iniciaria imediatamente após a realização da audiência não
acarreta qualquer nulidade, uma vez que é possível que as partes
saiam devidamente intimadas em audiência para praticar o ato pro-
cessual. 2) Nos processos regidos pela Lei nº 8.906/94 não se aplica
o instituto da perempção previsto no art. 60 do Código de Processo
Penal, por inércia da parte representante, porquanto a Lei atribui à
OAB a legitimidade para conduzir, de ofício, os processos disci-
plinares por ela regulados, considerando o seu inegável interesse
público. 3) O Código de Ética recomenda a celebração de contrato de
honorários por escrito, de modo que a celebração de contrato verbal
induz ao advogado provar o alegado, sendo que a interpretação de
eventuais divergências será em favor do cliente. 4) Recurso conhe-
cido e parcialmente provido para excluir da condenação a prorrogação
até a prestação de contas, porquanto alcançada pela prescrição. Acór-
dão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência,
acordam os membros da 1ª Turma da Segunda Câmara do CFOAB,
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, 4 de
novembro de 2014. Cláudio Stábile Ribeiro, Presidente. César Au-
gusto Moreno, Relator. RECURSO N. 49.0000.2014.008565-0/SCA-
PTU. Recte: C.C.B. (Adv: Gelpir Ribeiro de Sales OAB/MG 47340).
Recdos: Conselho Seccional da OAB/Minas Gerais e G.M.P. (Advs:
Fernanda Barroso Andrade OAB/MG 116741, Mário Henrique Bar-
roso Andrade OAB/MG 113200 e Outros). Relator: Conselheiro Fe-
deral Luciano José Trindade (AC). EMENTA N. 152/2014/SCA-PTU.
Infração ao art. 34, incisos XX e XXI do EAOAB. Concorrência de
atenuante e agravante. Penalidade de suspensão cumulada com pena
de multa. 1) Recurso contra decisão unânime do Conselho Seccional
da OAB/MG, que aplicou da pena de 120 dias, cumulada a multa de
5 anuidades. 2) Advogado que se locupleta de dinheiro de cliente,
obtido pela confiança do mandato. 3) Ausência de prestação de con-
tas. 4) Farta documentação comprobatória, além de confissão de-
monstrando que o representado recebeu valores em juízo e não pres-
tou contas à cliente. 5) Improcedência das alegações de violação ao
princípio do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. 6)
Concorrência de circunstância agravante e atenuante. 7) Recurso co-
nhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a dosimetria da
penalidade. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do pro-
cesso em referência, acordam os membros da 1ª Turma da Segunda
Câmara do CFOAB, 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, 4 de novembro de 2014. Cláudio Stábile Ribeiro,
Presidente. Luciano José Trindade, Relator. RECURSO N.
49.0000.2014.008819-6/SCA-PTU. Recte: E.V.R. (Adv: Eliane Var-
gas Rocha OAB/PR 18654). Recdos: Conselho Seccional da OAB/Pa-
raná e Andressa Mayra dos Santos. Relator: Conselheiro Federal
Luciano José Trindade (AC). EMENTA N. 153/2014/SCA-PTU. Lo-
cupletamento indevido. Prestação de contas não efetuadas. Advogada
que recebe valores em ação trabalhista e não repassa para a cliente.
Locupletamento ilícito caracterizado. Infração disciplinar caracteri-
zada. Suspensão pelo prazo de 30 dias, por força do art. 34, XX e
XXI, c/c o art. 37, I do EAOAB. Impossibilidade de substituição da
penalidade de suspensão pela de censura. Alegação de que a efetiva
prestação de contas deve afastar a prorrogação da suspensão. Matéria
não apreciada pelo Conselho Seccional não pode ser apreciada por
este Conselho Federal, sob pena de supressão de instância, devendo a
recorrente requerer perante o Conselho Seccional o reconhecimento
da prestação de contas realizada. Recurso conhecido e improvido.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em
referência, acordam os membros da 1ª Turma da Segunda Câmara do
CFOAB, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento
Geral, por unanimidade, em acolher o voto do Relator, parte in-
tegrante deste, conhecendo e negando provimento ao recurso. Im-
pedido de votar o Representante da OAB/Paraná. Brasília, 4 de no-
vembro de 2014. Cláudio Stábile Ribeiro, Presidente. Luciano José
Trindade, Relator. RECURSO N. 49.0000.2014.008822-8/SCA-PTU.
Recte: S.B. (Adv: Marcel Dimitrow Grácia Pereira OAB/PR 27001).
Recdo: Conselho Seccional da OAB/Paraná. Relator: Conselheiro Fe-
deral Carlos Roberto Siqueira Castro (RJ). Relator para o acórdão:
Conselheiro Federal Cláudio Stábile Ribeiro (MT). EMENTA N.

CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA

RESOLUÇÃO Nº 456, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014

Dispõe sobre a revogação da Resolução
CFFa nº 272, de 20 de abril de 2001.

A presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia - CF-
Fa, ad referendum do Plenário, e no uso das atribuições legais e
regimentais; Considerando o disposto na Lei nº 6.965/81 e no Decreto
nº 87.218/82; Considerando decisão judicial, transitado em julgado no
processo nº 2002.34.00.005141-6, que tramitou na 5ª Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal; resolve:

Art. 1º Revogar a Resolução CFFa nº 272/2001, publicada
no Diário Oficial da União, seção 1, dia 24/04/2004, páginas 43/44.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor da data de sua publicação no
Diário Oficial da União.

BIANCA ARRUDA MANCHESTER DE QUEIROGA

RETIFICAÇÃO

Na Resolução CFFa n. 443/2014, publicada no DOU, seção
1, dia 20/01/2014, onde se lê: Art. 3º É permitido aos fonoaudiólogos,
que atuam em representações e centros auditivos, a realização de
terapia de adaptação de aparelho de amplificação sonora individual.
Leia-se: Art. 3º É permitido aos fonoaudiólogos, que atuam em re-
presentações e centros auditivos, a realização de adaptação de apa-
relho de amplificação sonora individual. Onde se lê: Art. 4º É per-
mitido ao fonoaudiólogo que indica, seleciona e adapta os aparelhos
de amplificação sonora individual realizar a comercialização de apa-
relhos auditivos e seus respectivos acessórios, dentro dos conhe-
cimentos técnicos e limites éticos estabelecidos, sempre respeitando a
livre escolha do paciente. Leia-se: Art. 4º É permitido ao fonoau-
diólogo que indica, seleciona e adapta os aparelhos de amplificação
sonora individual realizar a comercialização de AASI e seus res-
pectivos acessórios, dentro dos conhecimentos técnicos e limites éti-
cos estabelecidos, sempre respeitando a livre escolha do paciente.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL

2ª CÂMARA
1ª TURMA

ACÓRDÃOS

RECURSO N. 49.0000.2012.004396-8/SCA-PTU. Recte:
C.A.F. (Adv: Carlos Augusto de Faria OAB/GO 3704). Recdos: Con-
selho Seccional da OAB/Goiás e G.G.P.B. (Adv: Benedito Moraes
Benevides OAB/GO 2552). Relator: Conselheiro Federal Wilson Sa-
les Belchior (PB). EMENTA N. 144/2014/SCA-PTU. Recurso ao
CFOAB. 1. Notificação pessoal para defesa prévia. Desnecessidade.
Envio ao endereço cadastrado na respectiva Seccional. Dever do
advogado de manter seus dados atualizados junto à OAB. Art. 137-d,
caput e §1º, do Regulamento Geral. 2. Reanálise de fatos e provas.
Impossibilidade na via extraordinária. Recurso desprovido. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência,
acordam os membros da 1ª Turma da Segunda Câmara do CFOAB,
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, 4 de no-
vembro de 2014. Cláudio Stábile Ribeiro, Presidente. Wilson Sales
Belchior, Relator. RECURSO N. 49.0000.2014.004415-3/SCA-PTU.
Recte: M.P.J. (Advs: Michele Petrosino Junior OAB/SP 182845 e
Outro). Recdo: Conselho Seccional da OAB/São Paulo. Relator: Con-
selheiro Federal Wilson Sales Belchior (PB). EMENTA N.
145/2014/SCA-PTU. Recurso ao CFOAB. Cerceamento de defesa.
Oitiva de testemunha negada. Inocorrência. Ampla prova documental.
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