
REVISTA DA OAB - Nº 88 – JAN/JUN 2009 

 

SUMÁRIO 
 

 

APRESENTAÇÃO........................................................................................................13 

 

DOUTRINA 
 

Artigos 

 

A supremacia do interesse público sobre o interesse privado: atual polêmica 

Ana Cláudia Saldanha.................................................................................................17 
 

Pedágio: a sexta e mais nova espécie tributária 

Gildo Dalto Júnior...........................................................................................................37 
 

Emendatio libelli in pejus: a desconstrução de um mito a partir da compreensão da 

jurisdição no estado democrático de direito 

Joaquim Márcio de Castro Almeida................................................................................49 
 

As sociedades simples por ações – realidade ou antagonismo legal 

Mário César Hamdan Gontijo.........................................................................................75 
 

Responsabilidade Civil dos Órgãos de Proteção ao Crédito à luz do Código de Defesa 

do Consumidor e legislação correlata, além da posição doutrinária e jurisprudencial 

hodiernas sobre o assunto, inclusive estudo acerca da Recente Súmula 359-STJ 

Thales Pontes Batista .....................................................................................................86 
 

The constitutional debate on stem cell research, human rights and dignity: the law and a 

recent court ruling in Brazil 

Luiz Edson Fachin ..........................................................................................................97 

 

ATOS NORMATIVOS 
 

Resolução nº 01 de 04 de maio de 2009 .......................................................................122 
 

Resolução nº 02 de 08 de junho de 2009 ......................................................................123 

 

JULGADOS DO CONSELHO FEDERAL 
 

Conselho Pleno 

 

Projeto de Lei. Defesa dos direitos e garantias fundamentais. Abuso de 

autoridade...........................................................................................................127 
 

Projeto de Lei. Preconceito de orientação sexual .........................................................130 
 

Projeto de Lei nº 7.642/06. Alteração do art. 791 da CLT ...........................................137 

 

Proposta de ajuizamento de ADIn. Resoluções do CNJ................................................147 
 



Definição das proposições legislativas consideradas prioritárias pelo Conselho Federal 

da OAB .........................................................................................................................153 
 

Proposta de alteração do art. 89-A do Regulamento Geral do EAOAB........................165 
 

Proposta de alteração do art. 106 do Regulamento Geral do EAOAB..........................167 
 

Proposta de intervenção do Conselho Federal em recursos especiais ..........................172 

 

Órgão Especial 

 

Defensores Públicos. Sujeição dos inscritos na OAB ao seu poder disciplinar............180 
 

Definição dos termos “Consultor Jurídico” e “Assessor Jurídico”...............................191 
 

Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Competência para aplicação de pena de 

exclusão.........................................................................................................................195 
 

Artigo 5º do Regulamento Geral. Efetivo exercício da atividade de advocacia ...........197 
 

Representação. Suspeita de irregularidade no pedido de inscrição de principal. 

Improcedência ..............................................................................................................199 
 

Estágio profissional de advocacia. Duração do estágio. Credenciamento de escritórios 

de 

advocacia.......................................................................................................................208 

 

Primeira Câmara 

 

Representação relativa à ilegalidade de inscrição. Competência do Conselho 

Seccional........................................................................................................................219 
 

Pedido de inscrição definitiva. Oficial de Promotoria do MPSP..................................221 
 

Técnico Administrativo do Ministério Público. Incompatibilidade com a  

advocacia .............................................................................................................224 
 

Embargos infringentes. Inscrição originária. Impedimento .........................................226 
 

Ocupante de cargo de agente de trânsito. Incompatibilidade .......................................237 
 

Analista de Controle Externo do TCU. Incompatibilidade ..........................................239 
 

Pedido de desagravo. Ausência de culpabilidade .........................................................241 
 

Embargos de declaração para rejulgamento da demanda .............................................245 
 

Representação por suposto vício na inscrição originária ..............................................247 

 

Segunda Câmara 
Primeira Turma 
 

Processo disciplinar paralisado por mais de três anos. Prescrição intercorrente...........250 
 

Perempção. Art. 60, II do CP. Inaplicabilidade ao processo disciplinar da OAB.........252 
 

Prestação de contas. Conduta atípica.............................................................................254 



 

Cerceamento de defesa. Ausência de advogado. Publicação de edital de 

intimação..............................................................................................................256 
 

Processo disciplinar. Apropriação de dinheiro pertencente a cliente ...........................258 
 

Retirada de documentos sem autorização judicial. Infração ........................................262 
 

Deserção em face de ausência de comprovação concomitante do recurso ...................266 
 

Ocupante do cargo de Secretário Municipal. Incompatibilidade .................................270 
 

Infração disciplinar. Locupletamento. Suspensão ........................................................272 
 

Recurso disciplinar. Recebimento de honorários sem prestação do serviço 

contratado............................................................................................................275 
 

Retenção abusiva dos autos do processo. Conduta antiética ........................................279 
 

Processo disciplinar. Cerceamento de defesa não caracterizado. Não provimento ......282 
 

 

Segunda Turma 

 

Processo disciplinar. Apropriação de valores ...............................................................285 
 

Representação disciplinar. Aplicação de pena de exclusão ..........................................289 
 

Representação contra médico que exercia a advocacia …….…………….........….….295 

 

Recurso especial. Presença de pressupostos legais de admissibilidade ........................297 
 

Prestação de contas tardia. Aplicação do inciso XXI, do artigo 34, e do artigo 37, I, e 

artigo 40, II, do EAOAB...............................................................................................302 
 

Apropriação indébita de valores de cliente. Falta de prestação de contas.....................305 
 

Sindicância contra procurador. Questão que se resolve no âmbito do serviço 

público................................................................................................................308 
 

Julgamento sem a presença do representante, embora intimado. Ausência não justificada 

para novo julgamento ...................................................................................................310 

 

Recurso. Prescrição. Inocorrência. Pluralidade de procuradores .................................313 

 

Retenção abusiva de autos. Intenção dolosa do advogado. Pena de suspensão............318 

 

Processo ético-disciplinar. Não autorização de desistência da representação ..............321 
 

Conversão da pena de censura em advertência ............................................................325 
 

Pedido de revisão. Processo ético-disciplinar ...............................................................328 

 

Processo disciplinar. Nulidade de julgamento...............................................................332 

 

Existência de prova inequívoca. Representação extraída de reclamação 

trabalhista............................................................................................................335 



 

Equívoco na digitação de nome do representado. Mera irregularidade.........................338 
 

 

Terceira Turma 

 

Representação. Utilização de ONG e sindicatos para captar causas e angariar 

clientela..........................................................................................................................341 
 

Prestação de contas. Pena de suspensão .......................................................................349 
 

Infração disciplinar. Prestação de contas tardia ............................................................352 
 

Infração disciplinar. Falta de prestação de contas. Provas insuficientes ......................355 
 

Agenciamento de causas. Infração. Pena de advertência .............................................357 
 

Acordo nos autos. Condenação extra petita ..................................................................359 
 

Pedido de revisão de penalidade ...................................................................................363 
 

Ofensa a coisa julgada. Extinção da representação ......................................................366 

 

Cerceamento de defesa inexistente................................................................................372 
 

Cerceamento de defesa inexistente. Renovação dos prazos .........................................377 
 

Infração disciplinar. Retenção indevida de valores ......................................................379 

 

Terceira Câmara 
 

Execução. Cobrança de anuidades devidas. Concessão de anistia................................381 
 

Isenção de anuidades em decorrência de doença. Deferimento ...................................384 
 

Auxílio mensal. Prorrogação. Indeferimento ...............................................................387 
 

Auxílio mensal e auxílio extraordinário. Indeferimento ..............................................391 

 

MEMÓRIA 
 

Notícias 

 

OAB defende controle externo da polícia judiciária ....................................................398 
 

OAB apela a advocacia israelense para que interfira pelo cessar fogo imediato .........398 
 

Lei 11.902 é nova conquista da OAB por valorização da advocacia ...........................399 
 

OAB Nacional descarta necessidade de mais cursos de direito no Brasil ....................399 
 

Fórum Social Mundial: momento para mudar rumos ideológicos ...............................400 
 

OAB não admite que país democrático tenha investigações secretas ..........................401 
 

OAB avaliará grau de acessibilidade às pessoas com deficiência em suas sedes ........401 
 



FIDA realiza reunião e reafirma vocação para auxiliar Caixas de Assistência dos 

Advogados.....................................................................................................................401 

 

MEC diz à OAB que haverá mais rigor e fechamento de cursos de direito .................402 
 

Britto conduz sessão histórica: a 2ª milésima em 79 anos de Ordem ...........................403 
 

I Seminário de Secretários-Gerais e Responsáveis pelo Setor de RH e o VI Seminário de 

Diretores-Tesoureiros e Contabilistas ..........................................................................403 
 

OAB cria programa para incentivar preservação ambiental em todo o país ................404 
 

OAB cobra abertura dos arquivos da Ditadura nos 45 anos do Golpe Militar .............404 
 

Conselho Federal da OAB em reunião da CONCAD ..................................................405 
 

OAB enumera conquistas legislativas da entidade que valorizam a advocacia ...........406 
 

Marcha contra calote reúne mais de 3 mil advogados e magistrados ...........................407 
 

I Encontro Nacional das Assessorias Jurídicas da OAB...............................................407 
 

Comissão do Quinto Propõe a criação do Terço Constitucional ..................................407 
 

OAB lançou campanha em defesa das pessoas com deficiência ..................................408 
 

OAB publica resolução sobre números de conselheiros seccionais da entidade ..........408 
 

Reunião do Colégio de Presidentes das Seccionais da OAB ........................................409 

 

Documentos 

 

Íntegra do texto do apelo enviado ao Presidente da Ordem dos Advogados de Israel, 

Yori Geiron ...................................................................................................................410 
 

Íntegra da Lei nº 11.902 ................................................................................................411 
 

Íntegra da Súmula de número 14 ..................................................................................411 
 

Íntegra da Carta de Salvador – CONCAD.....................................................................412 
 

Íntegra da Carta de Maceió – Colégio de Presidentes...................................................414 

 
 


