
 

 

EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL, SECÇÃO DO CEARÁ, DR. JOSÉ 

ERINALDO DANTAS FILHO, 

 

 

Ref: Encaminhamento de proposta ao Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil - CFOAB para regulamentação do reexame 

necessário nos pedidos de inscrição concedidos em sede de incidente de 

inidoneidade moral e que contrariem as súmulas que regulamentam a 

matéria. 

 

 

CARLOS EDUARDO ROMANHOLI BRASIL, brasileiro, 

advogado regularmente inscrito na OAB/CE sob o nº 19.528, conselheiro 

seccional e presidente da Comissão de Seleção da OAB/CE, domiciliado 

profissionalmente nesta urbe na Av. Desembargador Moreira, nº 2120, Sala 

1003, Aldeota, CEP: 60.170-002, vem, respeitosamente, à honrosa presença de 

V. Exa., expor para ao final requerer. 

Cediço que a idoneidade moral é requisito necessário à inscrição 

do(a) pretendente ao ingresso nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, 

nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 8.906/94. 

Assim sendo, é ônus daquele(a) que pretende a inscrição a 

demonstração de sua idoneidade moral. 

Nos últimos anos, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil - CFOAB tem se dedicado a uniformizar o entendimento acerca de 

determinadas matérias recorrentemente suscitadas em sede de incidente de 

inidoneidade moral, tendo editado as seguintes súmulas1: 

- 06/2018/COP, que trata da violação às prerrogativas da 

advocacia; 

 
1 https://www.oab.org.br/jurisprudencia/sumulas 



 

- 09/2019/COP, que trata da violência contra a mulher; 

- 10/2019/COP, que trata da violência contra crianças, 

adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, e;  

- 11/2019/COP, que trata da violência contra a pessoa LGBTI+. 

Como dito acima, não é de todo incomum que os fatos que 

envolvem as matérias acima sumuladas sejam decididos em sede de incidente 

de inidoneidade moral suscitado no âmbito do conselho seccional, havendo a 

possibilidade de que seja concedida a inscrição de determinado(a) pretendente 

ao arrepio das súmulas editadas pelo Conselho Federal da OAB. 

A inscrição nos quadros da advocacia em contrariedade às súmulas 

editadas pelo CFOAB cria jurisprudência disforme, além de insegurança jurídica, 

podendo inclusive gerar um quadro de instabilidade no sistema de classe, com 

a possibilidade de que determinado(a) pretendente à inscrição venha a requerer 

o ingresso na OAB em determinada seccional que tenha entendimento 

majoritário contrário às súmulas do Conselho Federal. 

Assim sendo, é o presente instrumento para requerer que este 

Conselho Estadual do Ceará encaminhe proposta ao Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB para regulamentação do reexame 

necessário nos pedidos de inscrição concedidos em sede de incidente de 

inidoneidade moral e que contrariem as súmulas que regulamentam a matéria. 

Sendo o que tinha para requerer e expor, renovo os votos de 

elevada estima e distinta consideração. 

Fortaleza, 11 de abril de 2021. 

 

 

Carlos Eduardo Romanholi Brasil 

OAB/CE 19.528 


