
 
 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SEÇÃO DO CEARÁ 

 
TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA 

 

PORTARIA Nº 01/2021 

 

O Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil 
– Secional do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 
8.906/94, pelo art. 178-A do Regimento Interno da OAB-CE, pelo art. 67 do Regimento 
Interno do TED-CE e demais disposições aplicáveis; 

Considerando o objetivo de conferir mais celeridade aos julgamentos do Tribunal de 
Ética e Disciplina; 

Considerando mais a necessidade de racionalizar, aperfeiçoar e uniformizar os 
procedimentos nos julgamentos dos processos no Tribunal; 

Considerando, enfim, a observância das disposições regulamentares pelos Conselheiros 
Julgadores, 

RESOLVE: 

Art. 1º. As sessões de julgamento terão início no horário designado, devendo os 
Conselheiros Julgadores observar o disposto nos arts. 19, 20 e 21 do Regimento Interno 
da OAB-CE. 

Art. 2º. Dispor que os 15 (quinze) minutos iniciais da sessão serão destinados à 
divulgação de notas, informações e deliberações de ordem administrativa. 

Art. 3º. Determinar que os Conselheiros Relatores, ao pedirem pauta para julgamento, 
de logo insiram no processo o relatório para conhecimento prévio pelas partes e dos 
demais Conselheiros. 

Art. 4º. Proferido o voto pelo Conselheiro Relator e, se for o caso, feita sustentação oral 
pelas partes, a matéria será aberta para discussão para os Conselheiros, que poderão usar 
da palavra pelo tempo regimental de até 3 (três) minutos. 

Art. 5º. Levantada questão preliminar pelo Conselheiro Relator ou por qualquer dos 
demais Conselheiros, esta será decidida em primeiro lugar. 

Art. 6º. O uso da palavra pela ordem, para levantar questão de ordem ou para arguir 
questão preliminar se dará pelo prazo de até 3 (três) minutos, podendo o Conselheiro 
utiliza-la uma única vez. 



Art. 7º. O Conselheiro que abrir a divergência, ainda que vencido, deverá lançar seus 
fundamentos nos autos, em voto escrito ou em transcrição na ata de julgamento do voto 
oral proferido (CED, art. 62, 4º).  

Art. 8º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua divulgação no site do Tribunal de 
Ética e Disciplina. 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

Sala das Sessões do Tribunal de Ética e Disciplina, em 02 de fevereiro de 2021.  

 
Sérgio S. Costa Sousa 
Presidente 
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