
 
 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SEÇÃO DO CEARÁ 

 

TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA 
 

PORTARIA Nº 02/2021 

 

O Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil 

– Seccional do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 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 uniformizar, aperfeiçoar e racionalizar a 

tramitação dos processos no Tribunal; e  

CONSIDERANDO, por fim, a recomendação da Corregedoria Geral do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil quando da correição realizada neste 

Tribunal em 06 de março de 2020, 

RESOLVE: 

Art. 1º. O Conselheiro Relator para admissibilidade terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

emitir parecer propondo a instauração de processo disciplinar ou o arquivamento 

liminar da representação.  

Art. 2º. Os Conselheiros têm prazo de 5 (cinco) dias para os despachos de mero impulso 

processual, de 15(quinze) dias para despachos interlocutórios ou ordenatórios e de vinte 

dias para prolação de pareceres, acórdãos e votos vencidos 

Art. 3º. O não cumprimento dos prazos aqui estipulados, salvo motivo de força maior ou 

complexidade da matéria, devidamente justificada, por escrito, pelo Relator, ocasionará 

a redistribuição do feito pelo Vice-Presidente do TED/OAB/CE. 

Art. 4º. A Secretaria do TED/OAB/CE deverá manter o controle das redistribuições 

ocorridas pelo motivo aqui externado, devendo comunicar ao Vice-Presidente sempre 

que o mesmo Conselheiro Relator extrapolar os prazos aqui definidos. 

Art. 5º. O Vice-Presidente deverá, na sequência, formalizar a comunicação do fato ao 

Presidente do TED/CE para envio à Corregedoria local objetivando os procedimentos 

insertos na legislação vigente, inclusive nas orientações da Corregedoria Nacional. 

Art. 6º. 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  


