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1ª TURMA

ACÓRDÃOS

RECURSO N. 49.0000.2015.003819-5/SCA-PTU. Rectes:
O.S.C., F.L.A.T., I.F.M., R.G.C.O., D.F.B., A.S.C.S. e B.C.S.C. (Adv:
Marcel Dimitrow Grácia Pereira OAB/PR 27001). Recdos: Conselho
Seccional da OAB/Paraná e N.S/A. Reptes. Legais: O.A. e V.S.L.
(Advs: Alexandre Labonia Carneiro OAB/SP 251411 e OAB/PR
57875 e Outros). Relator: Conselheiro Federal Luciano José Trindade
(AC). Relator para o acórdão: Conselheiro Federal Elton Sadi Fülber
(RO). EMENTA N. 130/2015/SCA-PTU. Recurso ao Conselho Fe-
deral. Condenação pelo artigo 20 do Código de Ética e Disciplina.
Violação de segredo profissional. Ausência de provas cabais da vio-
lação ao preceito ético. Interpretação favorável ao acusado. Princípio
do in dubio pro reo. Recurso conhecido e provido para julgar im-
procedente a representação. 1) Não havendo provas cabais no sentido
de que os advogados recorrentes violaram o dever de segredo pro-
fissional, ou que patrocinaram causa contrária à ética, à moral ou à
validade do ato jurídico em que tenham colaborado, orientado ou
conhecido em consulta, bem como tenham se utilizado de segredos
fornecidos pela outra parte, e havendo teses divergentes nos autos, há
que ser aplicado o postulado do in dubio pro reo, segundo o qual
nenhuma acusação pessoal se presume provada, não competindo ao
acusado demonstrar a sua inocência, mas sim à parte que postula a
condenação provar o que alega. 2) Recurso conhecido e provido.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em
referência, acordam os membros da Primeira Turma da Segunda Câ-
mara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ob-
servado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por
maioria, em acolher o voto divergente do Conselheiro Federal Elton
Sadi Fülber (RO), parte integrante deste, conhecendo e dando pro-
vimento ao recurso. Impedido de votar o Representante da OAB/Pa-
raná. Brasília, 22 de setembro de 2015. Cláudio Stábile Ribeiro,
Presidente. Elton Sadi Fülber, Relator para o acórdão. RECURSO N.
49.0000.2013.002038-9/SCA-PTU-ED. Embte: J.P.R. (Adv: José Pe-
trini Rodrigues OAB/SP 103795). Embdo: Acórdão de fls. 246/251.
Recte: J.P.R. (Adv: José Petrini Rodrigues OAB/SP 103795). Recdos:
Conselho Seccional da OAB/São Paulo e Wally Biachi Chiola. Repte.
Legal: Jussara Bianchi Casteli. Relator: Conselheiro Federal Carlos
Roberto Siqueira Castro (RJ). EMENTA N. 131/2015/SCA-PTU. Em-
bargos de declaração. Ausência de ambiguidade, obscuridade, con-
tradição, omissão ou erro material. Pretensão à análise de teses re-
cursais. Recurso voluntário que restou liminarmente indeferido por
ausência dos pressupostos de admissibilidade. Embargos opostos con-
tra a decisão que negou provimento ao recurso voluntário. Não co-
nhecimento. 1) Os embargos de declaração são cabíveis somente nas
hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no acórdão embargado. 2) A ausência de demonstração do
cabimento dos embargos de declaração pretendendo o embargante
unicamente o exame de teses recursais de mérito cuja a apreciação
restou obstada pela ausência dos pressupostos de admissibilidade do
recurso interposto, impede o conhecimento dos embargos de decla-
ração. 3) Embargos de declaração não conhecidos. Acórdão: Vistos,
relatados e discutidos os autos do processo em referência, acordam os
membros da Primeira Turma da Segunda Câmara do Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o quorum exi-
gido no art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade, em acolher
o voto do Relator, parte integrante deste, não conhecendo dos em-
bargos de declaração. Brasília, 20 de outubro de 2015. Cláudio Stá-
bile Ribeiro, Presidente. Carlos Roberto Siqueira Castro, Relator. RE-
CURSO N. 49.0000.2014.004991-5/SCA-PTU. Recte: F.F.L. (Adv:
Fernando Fontes Lopes OAB/SP 72293-A). Recdo: Conselho Sec-
cional da OAB/São Paulo. Relator: Conselheiro Federal Luciano José
Trindade (AC). EMENTA N. 132/2015/SCA-PTU. Recurso ao Con-
selho Federal. Processo disciplinar. Sanção disciplinar de exclusão de
advogado dos quadros da OAB. Competência. Tribunal de Ética e
Disciplina. Artigo 70, § 1º, da Lei nº 8.906/94. Violação ao devido
processo legal. 1) O processo disciplinar deve tramitar e ser julgado
inicialmente pelo Tribunal de Ética do Conselho Seccional, por se
tratar de processo disciplinar, nos termos do artigo 70, § 1º, da Lei nº
8.906/94, ainda que dele resulte a sanção disciplinar de exclusão de
advogado dos quadros da OAB. Precedentes. 2) Trata-se de evolução
da jurisprudência deste Conselho Federal, no sentido de valorizar
principalmente os princípios constitucionais da ampla defesa, do con-
traditório e do duplo grau de jurisdição, uma vez que a tramitação do
processo disciplinar em primeira instância no Tribunal de Ética e
Disciplina assegura ao advogado maiores oportunidades de exercício
do direito de defesa, reservando-se ao Conselho Seccional a apre-
ciação obrigatória da matéria, em sede de recurso ou reexame ne-
cessário, não alcançando, dessa forma, processos já transitados em
julgado, decididos sob a égide do entendimento vigente ao tempo de
seu julgamento. 3) Anulado o processo desde o julgamento pelo
Conselho Seccional, pois, deve ser reconhecida a prescrição da pre-
tensão punitiva, eis que a última causa válida de interrupção do curso
da prescrição é a instauração do processo disciplinar, que deu-se de
ofício, em 28/05/2009. 4) Recurso conhecido e provido para declarar
extinta a punibilidade pela prescrição. Acórdão: Vistos, relatados e
discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros
da Primeira Turma da 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, 20 de outubro de 2015. Cláudio Stábile Ribeiro, Presidente.
Luciano José Trindade, Relator. RECURSO N. 49.0000.2014.012259-
8/SCA-PTU-ED. Embte: R.B. (Adv: Henrique Antonio Patarello
OAB/SP 114949). Embdo: Acórdão de fls. 257/259. Recte: R.B.
(Adv: Henrique Antonio Patarello OAB/SP 114949). Recdo: Con-
selho Seccional da OAB/São Paulo. Relator: Conselheiro Federal
Alexandre Mantovani (MS). EMENTA N. 133/2015/SCA-PTU. Em-

bargos de declaração. Ausência de ambiguidade, obscuridade, con-
tradição, omissão ou erro material. Pretensão à análise de teses re-
cursais. Recurso que restou liminarmente indeferido por ausência dos
pressupostos de admissibilidade. Decisão embargada que nega pro-
vimento ao recurso voluntário, para manter a decisão monocrática de
indeferimento liminar do recurso. Ausência de impugnação dos fun-
damentos da decisão embargada. Não conhecimento. 1) Os embargos
de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão em-
bargado. 2) A ausência de impugnação dos fundamentos adotados
pela decisão embargada, para manter o indeferimento liminar de re-
curso por ausência de seus pressupostos de admissibilidade, bem
como a ausência de demonstração do cabimento dos embargos de
declaração, trazendo o embargante somente questões de mérito, im-
pede o conhecimento dos embargos de declaração. 3) Embargos de
declaração não conhecidos. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os
autos do processo em referência, acordam os membros da Primeira
Turma da Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, observado o quorum exigido no art. 92 do Re-
gulamento Geral, por unanimidade, em acolher o voto do Relator,
parte integrante deste, não conhecendo dos embargos de declaração.
Brasília, 20 de outubro de 2015. Cláudio Stábile Ribeiro, Presidente.
Alexandre Mantovani, Relator. RECURSO N. 49.0000.2014.014611-
8/SCA-PTU. Recte: A.C.A.A. (Adv: Antônio Carlos Amaral de Amo-
rim OAB/SP 52361). Recdos: Despacho de fls. 176 do Presidente da
PTU/SCA, Conselho Seccional da OAB/São Paulo e M.F.R.B. (Advs:
Arnoldo Ronaldo Dittrich OAB/SP 271896, Débora Campos Ferraz
de Almeida Dittrich OAB/SP 116789 e Outros). Relator: Conselheiro
Federal Luciano José Trindade (AC). EMENTA N. 134/2015/SCA-
PTU. Recurso voluntário interposto contra decisão monocrática de
Presidente de órgão julgador que indefere liminarmente recurso ao
Conselho Federal, por ausência de seus pressupostos de admissi-
bilidade, previstos no artigo 75 da Lei nº 8.906/94, na forma do artigo
140, caput, do Regulamento Geral. Pretensão à mera reanálise de
questões fáticas e probatórias. Advogado que alega prestar serviços
em outras ações judiciais para sua cliente, a justificar a retenção de
valores a título de honorários advocatícios contratuais, sem expressa
autorização da cliente e sem a previsão em contrato escrito. Im-
possibilidade. Dever de repassar a quantia recebida integral à sua
cliente para só então pleitear o recebimento dos honorários con-
tratuais que entender devidos, por não haver autorização contratual.
Recurso conhecido e não provido. Acórdão: Vistos, relatados e dis-
cutidos os autos do processo em referência, acordam os membros da
Primeira Turma da Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, observado o quorum exigido no art. 92 do Re-
gulamento Geral, por unanimidade, em acolher o voto do relator,
parte integrante deste, conhecendo e negando provimento ao recurso.
Brasília, 20 de outubro de 2015. Cláudio Stábile Ribeiro, Presidente.
Luciano José Trindade, Relator. RECURSO N. 07.0000.2014.018462-
5/SCA-PTU. Recte: P.A.A. (Advs: Marco Antonio Meneghetti
OAB/DF 3373 e Outros). Recdo: Conselho Seccional da OAB/Dis-
trito Federal. Relator: Conselheiro Federal Carlos Roberto Siqueira
Castro (RJ). EMENTA N. 135/2015/SCA-PTU. Prescrição. Questão
de Ordem Pública. Art. 43 do EAOAB. Inocorrência. 1) A prescrição
pode ser suscitada em qualquer fase do processo e deve ser analisada
a priori, visto tratar-se de matéria de ordem pública. 2) O instituto da
prescrição, no âmbito dos processos disciplinares, é regulado pelo art.
43 da Lei n. 8.906/94, podendo-se dar em apenas duas modalidades:
(i) prescrição da pretensão punitiva, de natureza material, cujo prazo
para o seu reconhecimento é de cinco anos; e (ii) prescrição in-
tercorrente, de caráter processual, com prazo de três anos para a sua
incidência. 3) Não decorrido lapso temporal superior a 05 (cinco)
anos capaz de configurar a prescrição da pretensão punitiva, tam-
pouco tendo permanecido paralisado o processo por mais de três anos
pendente de despacho ou decisão, não há que se falar na ocorrência
de prescrição. 4) Recurso que se conhece e nega provimento. Acór-
dão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência,
acordam os membros da Primeira Turma da Segunda Câmara do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o
quorum exigido no art. 108 do Regulamento Geral, por unanimidade,
em acolher o voto do relator, parte integrante deste, conhecendo e
negando provimento ao recurso. Brasília, 20 de outubro de 2015.
Cláudio Stábile Ribeiro, Presidente. Carlos Roberto Siqueira Castro,
Relator. RECURSO N. 49.0000.2015.001593-6/SCA-PTU. Recte:
F.C.H. (Adv: Fernando Cesar Hartung OAB/SP 135040). Recdos:
Conselho Seccional da OAB/São Paulo e M.J.S.J.S. (Adv: Paulo
Fernando Braga de Camargo OAB/SP 132902). Relator: Conselheiro
Federal Valmir Pontes Filho (CE). Relator ad hoc: Conselheiro Fe-
deral Alexandre Mantovani (MS). EMENTA N. 136/2015/SCA-PTU.
Recurso ao Conselho Federal. Acórdão não unânime de Conselho
Seccional. Divergência limitada apenas quanto ao período de sus-
pensão do exercício profissional. Voto divergente desfavorável ao
recorrente, o qual restou vencido, com a redução do período de
suspensão do exercício profissional ao mínimo legal de 30 (trinta)
dias. Unanimidade quanto à prática de infração disciplinar. Ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Me-
ra reiteração das alegações constantes do recurso interposto ao Con-
selho Seccional, alegações essas que restaram devidamente analisadas
pelo acórdão recorrido. Nítida tentativa de reapreciação de tese de
nulidade processual por esta instância administrativa extraordinária,
sem que tenha o recorrente impugnado os jurídicos fundamentos da
decisão recorrida, de modo que permanecem válidos para negar pro-
vimento ao recurso. Recurso conhecido e não provido. Acórdão: Vis-
tos, relatados e discutidos os autos do processo em referência, acor-
dam os membros da Primeira Turma da Segunda Câmara do Con-
selho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o quo-
rum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade, em
acolher o voto do relator, parte integrante deste, conhecendo e ne-
gando provimento ao recurso. Brasília, 20 de outubro de 2015. Cláu-
dio Stábile Ribeiro, Presidente. Alexandre Mantovani, Relator ad hoc.

RECURSO N. 49.0000.2015.002612-3/SCA-PTU. Recte: J.A.B.
(Adv: João Antonio Bezerra OAB/SP 136836). Recdo: Conselho Sec-
cional da OAB/São Paulo. Relator: Conselheiro Federal César Au-
gusto Moreno (PR). EMENTA N. 137/2015/SCA-PTU. Recurso ao
Conselho Federal. Processo administrativo-disciplinar que resulta ex-
clusão de advogado dos quadros da OAB. Artigo 70, § 1º, da Lei nº
8.906/94. Competência originária do Tribunal de Ética e Disciplina.
Julgamento pelo Conselho Seccional. Supressão de instância. Anu-
lação. Retorno dos autos à origem, para julgamento em primeira
instância. 1) A teor dos artigos 58, inciso III, e 70, § 1º, da Lei nº
8.906/94, compete ao Tribunal de Ética e Disciplina, do Conselho
Seccional competente, julgar processos disciplinares instruídos pelas
Subseções ou por relatores do próprio Conselho, e aos Conselhos
Seccionais julgar, somente em grau de recurso, as questões decididas
pelo Tribunal de Ética e Disciplina. 2) Dessa forma, o processo
disciplinar deve ser julgado inicialmente pelo Tribunal de Ética e
Disciplina, ainda que resulte exclusão de advogado dos quadros da
OAB, por se tratar de processo disciplinar, condicionada essa punição
à confirmação pelo Conselho Seccional, nos termos do artigo 38,
parágrafo único, da Lei nº 8.906/94. 3) Contudo, trata-se de evolução
da jurisprudência deste Conselho Federal, no sentido de valorizar
principalmente os princípios constitucionais da ampla defesa, do con-
traditório e do duplo grau de jurisdição, uma vez que a tramitação do
processo disciplinar em primeira instância no Tribunal de Ética e
Disciplina assegura ao advogado maiores oportunidades de exercício
do direito de defesa, reservando-se ao Conselho Seccional a apre-
ciação obrigatória da matéria, em sede de recurso ou reexame ne-
cessário, não alcançando, dessa forma, processos já transitados em
julgado, decididos sob a égide do entendimento vigente ao tempo de
seu julgamento. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido, para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Ética e Disciplina para
julgamento. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do pro-
cesso em referência, acordam os membros da Primeira Turma da
Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, observado o quorum exigido no art. 108 do Regulamento
Geral, por unanimidade, em acolher o voto do relator, parte integrante
deste, conhecendo e dando parcial provimento ao recurso. Brasília, 20
de outubro de 2015. Cláudio Stábile Ribeiro, Presidente. César Au-
gusto Moreno, Relator. RECURSO N. 49.0000.2015.003404-7/SCA-
PTU-ED. Embte: A.A.L. (Advs: Angelita de Almeida Lara OAB/RS
27131 e Luis Antonio Zamboni OAB/RS 72528). Embdo: Acórdão de
fls. 337/344. Recte: A.A.L. (Advs: Angelita de Almeida Lara
OAB/RS 27131 e Luis Antonio Zamboni OAB/RS 72528). Recdo:
Conselho Seccional da OAB/Rio Grande do Sul. Relator: Conselheiro
Federal César Augusto Moreno (PR). EMENTA N. 138/2015/SCA-
PTU. Embargos de declaração. Decisão embargada que não conhece
de recurso ao Conselho Federal em razão da intempestividade do
recurso ao Conselho Seccional. Ausência de impugnação da em-
bargante quanto à intempestividade recursal. Desatendimento das re-
gras de admissibilidade recursal. Embargos rejeitados. 1) O recurso
interposto ao Conselho Federal não foi conhecido em razão da in-
tempestividade do recurso interposto contra decisão do Tribunal de
Ética e Disciplina. Nos termos da nossa jurisprudência, a intem-
pestividade do recurso interposto ao Conselho Seccional (artigo 77 da
Lei nº 8.906/94) induz à preclusão temporal e ao trânsito em julgado
da decisão do Tribunal de Ética e Disciplina. 2) Por óbvio, o não
conhecimento do recurso interposto, nessas condições, não implica
omissão em relação às teses recursais, as quais não foram analisadas
porque o recurso não preencheu os requisitos mínimos de admis-
sibilidade. 3) Embargos de declaração rejeitados. Acórdão: Vistos,
relatados e discutidos os autos do processo em referência, acordam os
membros da Primeira Turma da Segunda Câmara do Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o quorum exi-
gido no art. 92 do Regulamento Geral, por unanimidade, em acolher
o voto do Relator, parte integrante deste, conhecendo e rejeitando os
embargos de declaração. Brasília, 20 de outubro de 2015. Cláudio
Stábile Ribeiro, Presidente. César Augusto Moreno, Relator. RECUR-
SO N. 49.0000.2015.003595-0/SCA-PTU. Recte: J.L.K. (Advs: Wal-
dir Caldas Rodrigues OAB/MT 6591, Antônio Carlos Rezende
OAB/MT 12432 e Outros). Recdos: Conselho Seccional da OAB/Ma-
to Grosso e D.I.E.D.M.E.Ltda. Repte. Legal: E.S.G. (Adv: Daniele
Yukie Fukui OAB/MT 13589/O). Relator: Conselheiro Federal Carlos
Roberto Siqueira Castro (RJ). Relator para o acórdão: Conselheiro
Federal César Augusto Moreno (PR). EMENTA N. 139/2015/SCA-
PTU. Recurso ao Conselho Federal. Art. 34, inciso XXV, da Lei nº
8.906/94. Inexistência de infração disciplinar. Patrocínio de causas
contra ex-empregador. Exercício da função de gerente e de preposto
da empresa em reclamações trabalhistas. Conclusão de curso de di-
reito e inscrição nos quadros da OAB. Patrocínio de causas contra o
ex-empregador. Violação a preceito ético - inteligência do artigo 19
do Código de Ética e Disciplina. Recurso parcialmente provido. 1)
Adv. ao postular em nome de terceiros em face de ex-cliente ou ex-
empregador, judicial ou extrajudicialmente, deverá resguardar o se-
gredo profissional e as informações reservadas ou privilegiadas que
lhe tenham sido confiadas; 2) Havendo provas de que o recorrente
utilizou informações privilegiadas que tinha conhecimento em razão
do contrato de trabalho que manteve com ex-empregador, fica ca-
racterizada a conduta ético-disciplinar capitulada no artigo 19 do
Código de Ética e Disciplina, ficando sujeito à sanção prevista no
artigo 36, inciso II, do Estatuto da Advocacia. 3) Recurso parcial-
mente provido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do
processo em referência, acordam os membros da Primeira 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
César Augusto Moreno (PR), parte integrante deste, conhecendo e
dando parcial provimento ao recurso. Impedido de votar o Repre-
sentante da OAB/Mato Grosso. Brasília, 20 de outubro de 2015.
Cláudio Stábile Ribeiro, Presidente. César Augusto Moreno, Relator
para o acórdão. RECURSO N. 49.0000.2015.005041-5/SCA-PTU-
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