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Fortaleza/CE, 27 de janeiro de 2021. 

 

Ofício nº 018-AT-21                                                            

 

Excelentíssima Senhor 

Juiz ALCIDES SALDANHA LIMA 

Diretor do Foro da Justiça Federal no Ceará  

 

Excelentíssimo Diretor, 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DO CEARÁ, representada por 

seu Presidente José Erinaldo Dantas Filho e pelo Conselheiro Federal pela Bancada do 

Ceará, André Luiz de Souza Costa, vem, com reciprocidade de respeito, solicitar sejam 

tomadas providências para (1) fazer cumprir a norma legal do art.10, §2º, do Estatuto da 

Advocacia e da OAB e (2) encaminhar à OAB/CE a relação nominal dos advogados e das 

advogadas com inscrição noutras Seccionais que atuam no Judiciário Estadual do Ceará, 

pelos relevantes motivos a seguir aduzidos. 

Como é notório em face da pandemia da Covid-19 que assola o mundo, em especial o 

Brasil, ocorreram mudanças importantes na legislação brasileira a fim de adequar e 

assegurar o acesso à justiça e a tramitação dos processos judiciais em prazo razoável, 

incluindo a realização de audiências e julgamentos por meio virtual (videoconferência). 

Além da possibilidade de celeridade processual, essas transformações trouxeram 

diversos outros benefícios, como por exemplo a desnecessidade de deslocamento de 

advogados(as) e partes até a sede do juízo ou tribunal para participação nas audiências ou 

nas sessões de julgamento.  

Entretanto, nos termos do Estatuto da Advocacia e da OAB – EOAB (Lei nº 8.906, de 

04/07/1994), o(a) advogado(a) não pode exercer a profissão com habitualidade nos territórios 

de outros Conselhos Seccionais, exceto se promover sua inscrição suplementar, 

considerando “habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano”, ou 
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seja, o exercício de atos privativos da advocacia, previstos no art. 1º do referido diploma 

legal, em mais de 05 (cinco) causas anualmente, nestes termos: 

Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em 

cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do 

regulamento geral. 

§ 1º Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, 

prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado.  

§ 2º Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos 

Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a 

profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco 

causas por ano. 

 

O objetivo legal não é limitar a atuação profissional do(a) advogado(a), mas monitorar 

o exercício da profissão, de modo que todos os(as) inscritos(a) respeitem o EOAB, o 

Regulamento Geral do EOAB e o Código de Ética e Disciplina da OAB, pois uma das 

finalidades da OAB, prevista no art. 44, I, da referida Lei, é “promover, com exclusividade, 

a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República 

Federativa do Brasil”. 

O exercício habitual da advocacia em Seccional diversa da inscrição principal, sem a 

inscrição suplementar, implica em irregularidade administrativa no âmbito da OAB, 

devendo o(a) advogado(a) responder a processo administrativo disciplinar perante o 

Conselho Seccional e enseja irregularidade processual. 

Desta forma, cumpre informar a Vossa Excelência, que diante da realização de 

audiências e de sessões de julgamento por videoconferência, diariamente, diversos(as) 

advogados(as) de outros Estados das diferentes regiões do país, realizam atos processuais 

virtuais no âmbito da Justiça Federal no Ceará sem terem promovido a exigida inscrição 

suplementar. 

Por esses motivos, requeremos sejam efetivadas, com a máxima brevidade, 

providências administrativas e/ou legais para que tais condutas sejam observadas pelos(as) 

juízes(as) da Justiça Federal no Ceará, competentes para fiscalizar os atos processuais e 
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determinar o cumprimento das normas legais, no caso em apreço, do art. 10, §2º, da Lei 

8.906/1994, combinado com os arts. 15 e 103-106 do CPC, sob pena de indeferimento do ato 

praticado. 

Na oportunidade, solicitamos a Vossa Excelência que seja encaminhada à OAB/CE a 

relação nominal e os dados cadastrais dos advogados e das advogadas com inscrição noutras 

Seccionais e que estão atuando na Justiça Federal no Ceará por meio do Processo Judicial 

Eletrônico, em suas mais diversas plataformas, para que a Seccional do Ceará tenha acesso 

às informações necessárias para tomar as providências no seu âmbito interno. 

Assim, na certeza de contarmos com a vossa elevada compreensão para o deferimento 

dos pleitos, servimo-nos do ensejo que se nos apresenta para expressar a Vossa Excelência 

protestos de elevado apreço e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

José Erinaldo Dantas Filho 

Presidente da OAB Ceará 

André Luiz de Souza Costa 

Conselheiro Federal da OAB (CE) 

 

 


