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Presidente. Evânio José de Moura Santos, Relator para o acórdão.
RECURSO N. 49.0000.2015.006988-3/SCA-STU. Rectes:
C.C.C.C.Ltda., C.M.Ltda., L.I.Q.Ltda., M.N.B.C.I.Ltda. e
S.M.N.S.(N.A.). (Advs: Fábio Carraro OAB/GO 11818 e Outros).
Recdo: A.P.M. (Adv: Alexandre Prudente Marques OAB/GO 11705).
Interessados: Conselho Seccional da OAB/Goiás e A.A.C. (Adv:
Alisson Araripe Chagas OAB/GO 34253). Relator: Conselheiro Fe-
deral José Norberto Lopes Campelo (PI). Relator para o acórdão:
Conselheiro Federal Evânio José de Moura Santos (SE). EMENTA N.
141/2015/SCA-STU. Recurso ao Conselho Federal. Acórdão unânime
de Conselho Seccional. Rejeição de exceção de suspeição formalizada
em face do Relator da representação. Ausência de indícios mínimos
de prova das alegações constantes da petição de exceção. Ausência de
requerimento de produção de qualquer prova. Recurso não provido. 1)
A exceção de suspeição, nos processos administrativos da OAB deve
seguir as regras de processo penal, de aplicação subsidiária, de modo
que cabe à parte que alega a suspeição de membro de órgão julgador
apresentar indícios mínimos das alegações feitas ou mesmo requerer
a produção de provas ou apresentação de documentos que possam
corroborar com as teses sustentadas, não sendo possível afastar o
Relator do feito com base apenas em alegações não comprovadas. 2)
Recurso conhecido e não provido. Acórdão: Vistos, relatados e dis-
cutidos os autos do processo em referência, acordam os membros da
Segunda Turma da Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, observado o quorum exigido no artigo 92
do Regulamento Geral, por maioria, em acolher o voto divergente do
Conselheiro Federal Evânio José de Moura Santos (SE), parte in-
tegrante deste, conhecendo e negando provimento ao recurso. Im-
pedido de votar o Representante da OAB/Goiás. Brasília, 22 de se-
tembro de 2015. Luciano Demaria, Presidente. Evânio José de Moura
Santos, Relator para o acórdão. RECURSO N. 49.0000.2015.006989-
1/SCA-STU. Rectes: C.C.C.C.Ltda., C.M.Ltda., L.I.Q.Ltda.,
M.N.B.C.I.Ltda. e S.M.N.S.(N.A.). (Advs: Fábio Carraro OAB/GO
11818 e Outros). Recdo: A.P.M. (Adv: Alexandre Prudente Marques
OAB/GO 11705). Interessados: Conselho Seccional da OAB/Goiás e
I.Y.L.F. (Adv: Ivo Yamada Lopes Ferreira OAB/GO 33105). Relator:
Conselheiro Federal José Norberto Lopes Campelo (PI). Relator para
o acórdão: Conselheiro Federal Evânio José de Moura Santos (SE).
EMENTA N. 142/2015/SCA-STU. Recurso ao Conselho Federal.
Acórdão unânime de Conselho Seccional. Rejeição de exceção de
suspeição formalizada em face do Relator da representação. Ausência
de indícios mínimos de prova das alegações constantes da petição de
exceção. Ausência de requerimento de produção de qualquer prova.
Recurso não provido. 1) A exceção de suspeição, nos processos
administrativos da OAB deve seguir as regras de processo penal, de
aplicação subsidiária, de modo que cabe à parte que alega a suspeição
de membro de órgão julgador apresentar indícios mínimos das ale-
gações feitas ou mesmo requerer a produção de provas ou apre-
sentação de documentos que possam corroborar com as teses sus-
tentadas, não sendo possível afastar o Relator do feito com base
apenas em alegações não comprovadas. 2) Recurso conhecido e não
provido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
em referência, acordam os membros da Segunda Turma da Segunda
Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
observado o quorum exigido no artigo 92 do Regulamento Geral, por
maioria, em acolher o voto divergente do Conselheiro Federal Evânio
José de Moura Santos (SE), parte integrante deste, conhecendo e
negando provimento ao recurso. Impedido de votar o Representante
da OAB/Goiás. Brasília, 22 de setembro de 2015. Luciano Demaria,
Presidente. Evânio José de Moura Santos, Relator para o acórdão.
RECURSO N. 49.0000.2015.006990-7/SCA-STU. Rectes:
C.C.C.C.Ltda., C.M.Ltda., L.I.Q.Ltda., M.N.B.C.I.Ltda. e
S.M.N.S.(N.A.). (Advs: Fábio Carraro OAB/GO 11818 e Outros).
Recdo: A.P.M. (Adv: Alexandre Prudente Marques OAB/GO 11705).
Interessados: Conselho Seccional da OAB/Goiás e F.D.B.P. (Adv:
Filipe Denki Belém Pacheco OAB/GO 34021). Relator: Conselheiro
Federal José Norberto Lopes Campelo (PI). Relator para o acórdão:
Conselheiro Federal Evânio José de Moura Santos (SE). EMENTA N.
143/2015/SCA-STU. Recurso ao Conselho Federal. Acórdão unânime
de Conselho Seccional. Rejeição de exceção de suspeição formalizada
em face do Relator da representação. Ausência de indícios mínimos
de prova das alegações constantes da petição de exceção. Ausência de
requerimento de produção de qualquer prova. Recurso não provido. 1)
A exceção de suspeição, nos processos administrativos da OAB deve
seguir as regras de processo penal, de aplicação subsidiária, de modo
que cabe à parte que alega a suspeição de membro de órgão julgador
apresentar indícios mínimos das alegações feitas ou mesmo requerer
a produção de provas ou apresentação de documentos que possam
corroborar com as teses sustentadas, não sendo possível afastar o
Relator do feito com base apenas em alegações não comprovadas. 2)
Recurso conhecido e não provido. Acórdão: Vistos, relatados e dis-
cutidos os autos do processo em referência, acordam os membros da
Segunda Turma da Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, observado o quorum exigido no artigo 92
do Regulamento Geral, por maioria, em acolher o voto divergente do
Conselheiro Federal Evânio José de Moura Santos (SE), parte in-
tegrante deste, conhecendo e negando provimento ao recurso. Im-
pedido de votar o Representante da OAB/Goiás. Brasília, 22 de se-
tembro de 2015. Luciano Demaria, Presidente. Evânio José de Moura
Santos, Relator para o acórdão. RECURSO N. 49.0000.2015.006991-
5/SCA-STU. Rectes: C.C.C.C.Ltda., C.M.Ltda., L.I.Q.Ltda.,
M.N.B.C.I.Ltda. e S.M.N.S.(N.A.). (Advs: Fábio Carraro OAB/GO
11818 e Outros). Recdo: A.P.M. (Adv: Alexandre Prudente Marques
OAB/GO 11705). Interessados: Conselho Seccional da OAB/Goiás e
A.M.L. (Advs: Andréa Macedo Lobo OAB/GO 8013 e Outro). Re-
lator: Conselheiro Federal José Norberto Lopes Campelo (PI). Relator
para o acórdão: Conselheiro Federal Evânio José de Moura Santos
(SE). EMENTA N. 144/2015/SCA-STU. Recurso ao Conselho Fe-
deral. Acórdão unânime de Conselho Seccional. Rejeição de exceção
de suspeição formalizada em face do Relator da representação. Au-

sência de indícios mínimos de prova das alegações constantes da
petição de exceção. Ausência de requerimento de produção de qual-
quer prova. Recurso não provido. 1) A exceção de suspeição, nos
processos administrativos da OAB deve seguir as regras de processo
penal, de aplicação subsidiária, de modo que cabe à parte que alega a
suspeição de membro de órgão julgador apresentar indícios mínimos
das alegações feitas ou mesmo requerer a produção de provas ou
apresentação de documentos que possam corroborar com as teses
sustentadas, não sendo possível afastar o Relator do feito com base
apenas em alegações não comprovadas. 2) Recurso conhecido e não
provido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
em referência, acordam os membros da Segunda Turma da Segunda
Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
observado o quorum exigido no artigo 92 do Regulamento Geral, por
maioria, em acolher o voto divergente do Conselheiro Federal Evânio
José de Moura Santos (SE), parte integrante deste, conhecendo e
negando provimento ao recurso. Impedido de votar o Representante
da OAB/Goiás. Brasília, 22 de setembro de 2015. Luciano Demaria,
Presidente. Evânio José de Moura Santos, Relator para o acórdão.
RECURSO N. 49.0000.2014.012267-9/SCA-STU-ED. Embte:
I.A.R.A.P. (Adv: Isabel Aparecida Rodrigues Alves Profeta OAB/SP
111622). Embdo: Acórdão de fls. 219/222. Recte: I.A.R.A.P. (Adv:
Isabel Aparecida Rodrigues Alves Profeta OAB/SP 111622). Recdo:
Conselho Seccional da OAB/São Paulo. Relator: Conselheiro Federal
André Luis Guimarães Godinho (BA). EMENTA N. 145/2015/SCA-
STU. Embargos de declaração. Ausência de ambiguidade, obscu-
ridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
Recurso ao Conselho Federal. Ausência de demonstração dos pres-
supostos legais de admissibilidade. Não conhecimento. Pela redação
do artigo 75 da Lei nº 8.906/94, somente será admitido recurso ao
Conselho Federal quando a decisão definitiva do Conselho Seccional
não tenha sido unânime ou, sendo unânime, que o recorrente de-
monstre contrariedade da decisão recorrida à Lei nº 8.906/94, a de-
cisão deste Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional ou,
ainda, ao Regulamento Geral, ao Código de Ética e Disciplina ou os
Provimentos, vedada a mera pretensão à reanálise de matéria fática e
probatória. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão: Vistos, re-
latados e discutidos os autos do processo em referência, acordam os
membros da Segunda 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. Luciano
Demaria, Presidente. André Luis Guimarães Godinho, Relator. RE-
CURSO N. 49.0000.2014.014538-1/SCA-STU. Recte: J.N.E. (Adv:
José Nepunuceno Evangelista OAB/SP 107125). Recdos: Despacho
de fls. 162 do Presidente da STU/SCA, Conselho Seccional da
OAB/São Paulo e Wilson Antônio das Neves. Relator: Conselheiro
Federal André Luis Guimarães Godinho (BA). EMENTA N.
146/2015/SCA-STU. Recurso voluntário interposto contra decisão
monocrática de Presidente de órgão julgador (artigo 140, parágrafo
único, do Regulamento Geral). Indeferimento liminar de recurso in-
terposto ao Conselho Federal, por ausência de seus pressupostos es-
pecíficos de admissibilidade, previstos no artigo 75 da Lei nº
8.906/94. Intempestividade. Protocolo do recurso somente depois do
decurso do prazo legal. Não conhecimento. Acórdão: Vistos, relatados
e discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros
da Segunda 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, não conhecendo do recurso. Brasília, 20 de
outubro de 2015. Luciano Demaria, Presidente. André Luis Gui-
marães Godinho, Relator. RECURSO N. 49.0000.2015.002435-
0/SCA-STU. Recte: I.A.C.O. (Advs: Fernando Augusto Braga Oli-
veira OAB/PA 5555, Ione Arrais de Castro Oliveira OAB/PA 3609,
Rodrigo Neiva Pinheiro OAB/DF 18251 e Outros). Recdos: Conselho
Seccional da OAB/Pará e Y.C.B.M.E. Repte. Legal: Y.M.C.B. (Adv:
Yete Maria Costa Braga OAB/PA 2005). Relator: Conselheiro Federal
Jaime José dos Santos (GO). Relator ad hoc: Conselheiro Federal
João Bezerra Cavalcante (GO). EMENTA N. 147/2015/SCA-STU.
Recurso ao Conselho Federal. Locupletamento. Ausência de provas
de que a advogada recorrente tenha locupletado-se dos valores con-
testados pelo representante, pela ausência de prova do levantamento
de alvará. Princípio in dubio pro reo. Provimento do recurso. 1) A
ausência de provas inequívocas da prática de infração disciplinar por
parte do advogado indica a aplicação do princípio in dubio pro reo, de
modo que a existência de meros indícios nos autos não é suficiente
para fundamentar a aplicação de sanção disciplinar. 2) O art. 68 do
Estatuto estabelece a aplicação subsidiária da legislação processual
penal comum aos processos disciplinares. 3) Nesse passo, o art. 386
do CPP autoriza a absolvição sumária do acusado, mencionando a
causa na parte dispositiva, desde que reconheça, dentre outros, não
existir prova suficiente para a condenação. 4) Recurso provido. Acór-
dão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência,
acordam os membros da Segunda 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, 20 de outubro de 2015. Lu-
ciano Demaria, Presidente. João Bezerra Cavalcante, Relator ad hoc.
RECURSO N. 49.0000.2015.005043-1/SCA-STU-ED. Embte: S.C.G.
(Adv: Sebastião da Costa Guimarães OAB/PR 13585). Embdo: Acór-
dão de fls. 349/352. Recte: S.C.G. (Adv: Sebastião da Costa Gui-
marães OAB/PR 13585). Recdos: Conselho Seccional da OAB/Pa-
raná e Arlindo Diogo Garcia. Relator: Conselheiro Federal André
Luis Guimarães Godinho (BA). EMENTA N. 148/2015/SCA-STU.
Embargos de declaração. Ausência de ambiguidade, obscuridade, con-
tradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Pretensão à
reanálise de matéria probatória sob o fundamento de omissão. Im-
possibilidade. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do

processo em referência, acordam os membros da Segunda 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, não conhecendo dos embargos de declaração. Brasília, 20 de
outubro de 2015. Luciano Demaria, Presidente. André Luis Gui-
marães Godinho, Relator. RECURSO N. 49.0000.2015.006311-
6/SCA-STU. Recte: A.J.C.S. (Adv: Antônio José Carvalho Silveira
OAB/SP 92285). Recdo: Conselho Seccional da OAB/São Paulo.
Relator: Conselheiro Federal Jaime José dos Santos (GO). Relator ad
hoc: Conselheiro Federal João Bezerra Cavalcante (GO). EMENTA
N. 149/2015/SCA-STU. Recurso ao Conselho Federal. Processo ad-
ministrativo-disciplinar que resulta exclusão 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 Sec-
cional. Supressão de instância. Anulação. Prescrição da pretensão
punitiva. Recurso provido. 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 ins-
truídos pelas Subseções ou por relatores do próprio Conselho, e aos
Conselhos Seccionais julgar, em grau de recurso, as questões de-
cididas pelo Tribunal de Ética e Disciplina. 2) Dessa forma, o pro-
cesso 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) Entretanto, anulado o feito
desde o julgamento, e verificado o transcurso de lapso temporal
superior a 05 (cinco) anos desde a última causa interruptiva de pres-
crição, sem a prolação de decisão condenatória, em decorrência da
anulação do acórdão proferido pelo Conselho Seccional, há que se
declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do artigo 43, caput, da Lei nº 8.906/94. Acórdão: Vistos,
relatados e discutidos os autos do processo em referência, acordam os
membros da Segunda Turma da Segunda Câmara do Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o quorum exi-
gido no art. 108 do Regulamento Geral, por unanimidade, em acolher
o voto do relator, parte integrante deste, conhecendo e dando pro-
vimento ao recurso. Brasília, 20 de outubro de 2015. Luciano De-
maria, Presidente. João Bezerra Cavalcante, Relator ad hoc. RECUR-
SO N. 49.0000.2015.006770-1/SCA-STU. Recte: M.A.B.A. (Def. Da-
tivo: Luís Octávio Guerra Cavalcanti OAB/PE 34135). Recdo: Con-
selho Seccional da OAB/Pernambuco. Relator: Conselheiro Federal
Luciano Demaria (SC). EMENTA N. 150/2015/SCA-STU. Recurso
ao CFOAB. Notificação pessoal para defesa prévia. Desnecessidade.
1) 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. Inconstitucionalidade. Pretensão
da Ordem em satisfazer seus créditos, por meio da restrição do exer-
cício profissional por inadimplência. Alegação afastada. 2) A apli-
cação da penalidade ético-disciplinar de suspensão do exercício da
advocacia, desde que realizada com a observância do devido processo
legal, não viola a garantia constitucional da liberdade profissional.
Precedentes. Suspensão prorrogada até o efetivo pagamento. Pena
perpétua. Inocorrência. 3) A prorrogação da suspensão até o efetivo
pagamento das anuidades em atraso não viola a vedação consti-
tucional de pena perpétua, pois a cessação da prorrogação poderá
ocorrer a qualquer momento mediante ato do recorrente, por meio do
pagamento livre e voluntário, bem como poderá ser excluída no caso
de comprovação da ocorrência da prescrição. 4) Recurso conhecido e
improvido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do pro-
cesso em referência, acordam os membros da Segunda 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, 20 de
outubro de 2015. Luciano Demaria, Presidente e Relator. RECURSO
N. 49.0000.2015.006775-0/SCA-STU. Recte: P.S. (Def. Dativa: Ane
Louise Elias da Silva OAB/PE 32238-D). Recdo: Conselho Seccional
da OAB/Pernambuco. Relator: Conselheiro Federal Luciano Demaria
(SC). EMENTA N. 151/2015/SCA-STU. Recurso ao CFOAB. Pedido
de suspensão do feito. Impossibilidade. 1) Inobstante ser inques-
tionável a independência das instâncias, imperioso registrar que o
sobrestamento processual é situação excepcional que não pode servir
para patrocinar a impunidade, principalmente, quando não há jus-
tificativa plausível nos autos. Alega inconstitucionalidade. Pretensão
da Ordem em satisfazer seus créditos, por meio da restrição do exer-
cício profissional por inadimplência. Inocorrência. 2) A aplicação da
penalidade ético-disciplinar de suspensão do exercício da advocacia,
desde que realizada com a observância do devido processo legal, não
viola a garantia constitucional da liberdade profissional. Precedentes.
Suspensão da penalidade prorrogada até o efetivo pagamento. Pena
perpétua. Alegação infundada. 3) A prorrogação da suspensão até o
efetivo pagamento das anuidades em atraso não viola a vedação
constitucional de pena perpétua, pois a cessação da prorrogação po-
derá ocorrer a qualquer momento mediante ato do recorrente, por
meio do pagamento livre e voluntário, bem como poderá ser excluída
no caso de comprovação da ocorrência da prescrição. Precedente. 4)
Mantida a decisão de aplicação da suspensão do exercício profissional
pelo período de 30 (trinta) dias, prorrogável até o cumprimento da
obrigação. 5) Recurso conhecido e improvido. Acórdão: Vistos, re-
latados e discutidos os autos do processo em referência, acordam os
membros da Segunda 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 negando
provimento ao recurso. Brasília, 20 de outubro de 2015. Luciano
Demaria, Presidente e Relator. RECURSO N. 49.0000.2015.007017-
1/SCA-STU. Recte: L.G.C. (Adv: Luci Garcez Carvalho OAB/RS
21913). Recdo: Conselho Seccional da OAB/Rio Grande do Sul.
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