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Secção do Ceará 
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RESOLUÇÃO Nº 02/2021 

 

Altera o Regimento Interno do Tribunal de Ética e Disciplina da 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Ceará, adaptando-o às 

disposições do Código de Ética e Disciplina instituído pela 

Resolução nº 02/2015 do Conselho Federal da OAB. 

 

Faço saber que o Pleno do Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do 

Ceará aprovou e eu, Presidente, no uso das atribuições regimentais; 

 

Considerando que a Resolução nº 02/2015 instituiu o novo Código de Ética e Disciplina, que 

passou a vigorar em 1º de setembro de 2016; 

 

Considerando a necessidade de adaptar as disposições do Regimento Interno do Tribunal de 

Ética e Disciplina ao novo regramento do CED; 

 

Considerando, por fim, as diretrizes fixadas pela Segunda Câmara do Conselho Federal da 

OAB, encaminhado ao TED através do Ofício nº 112/2015-GOC/SCA; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Os dispositivos a seguir enumerados do Regimento Interno do Tribunal de Ética da 

OAB-CE passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º. (...) 

I – julgar, em primeiro grau, os processos ético-disciplinares; 

II – conciliar e julgar representação de advogado contra advogado, nos termos do Código de 

Ética e Disciplina e do Provimento do Conselho Federal; 

III – orientar e aconselhar sobre ética profissional, respondendo às consultas na forma do 

Código de Ética e Disciplina; 

 

Art. 5º. Em todas as suas decisões, o Tribunal conferirá especial atenção à dignidade e às 

prerrogativas da profissão do advogado, bem como o prestigio da classe. 

(...) 

 

CAPÍTULO I 

DOS CONSELHEIROS 

 

Art. 7º. Aos membros do Tribunal será conferido o tratamento de Conselheiros. São eleitos e 

terão mandato conforme o disposto no Regimento Interno do Conselho Seccional e perante esse 

órgão tomarão posse, prestando o seguinte compromisso: “Prometo manter, defender e cumprir 

os princípios e as finalidades da Ordem dos Advogados do Brasil, exercer com dedicação e ética 

as atribuições que me são delegadas e pugnar pela dignidade, independência, prerrogativas e 

valorização da advocacia”. 

 

Art. 8º. (...) 

§ 2º. Os Conselheiros do Tribunal de Ética e Disciplina serão eleitos na primeira sessão 

ordinária após a posse dos Conselhos Seccionais e empossados pelo Presidente do Conselho 

Seccional. 
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§ 3º. Os Conselheiros suplentes substituem os Conselheiros titulares em casos de ausência ou 

impedimento, da mesma forma do disciplinamento estabelecido para os Conselheiros suplentes 

do Conselho Seccional. 

§ 4º. É vedada a escolha de membros para o TED/OAB-CE que estejam respondendo a processo 

disciplinar cuja representação haja sido recebida pelo Presidente do Órgão. 

§ 5º. Dada a delegação prevista no art. 178-A do Regimento Interno da OAB-CE, competirá ao 

Presidente do TED as competências atribuídas ao Presidente da Seccional; aos Conselheiros 

são conferidas as mesmas competências dos Conselheiros Seccionais e, neste caso, atendendo à 

celeridade processual, devem funcionar como relatores na fase instrutória e na fase de 

julgamento pelo TED. 

§ 6º. Tem direito a voz, salvo nos julgamentos de processos disciplinares, as mesmas pessoas 

que possuem direito a voz no Conselho Seccional. 

 

Art. 9º. É dever de cada Conselheiro do Tribunal de Ética e Disciplina: 

(...) 

V - não reter autos além do prazo regimental, sob pena de infração a este Regimento e ao 

Código de Ética e Disciplina. 

(...) 

 

Art. 11.(...) 

Parágrafo único. O Conselheiro do TED/OAB-CE contra quem for instaurado processo 

disciplinar no curso do mandato, ficará afastado até a decisão de improcedência da 

representação. 

(...) 

 

Art. 20.(...) 

§ 4º. As suspensões preventivas, para a devida efetividade, serão registradas e divulgadas para 

conhecimento geral. 

 

Art. 21. Quando, em um processo, o Pleno do TED ou a Turma constatar a existência de fato 

definido como crime ou contravenção, mandará extrair cópias das peças necessárias e 

determinará a sua remessa à autoridade competente. 

 

Art. 22. Compete ao Presidente do Tribunal ou da Turma instaurar, de ofício ou a 

requerimento, processo disciplinar sobre matéria que considere passível de configurar, em 

tese, infração a princípio ou norma de ética profissional. 

(...) 

 

Art. 24. Ressalvado o arquivamento de representação por ausência dos pressupostos de 

admissibilidade (art. 58, § 3º do Código de Ética e Disciplina) e pelo indeferimento liminar 

após a defesa prévia (art. 73, § 2º do Estatuto), somente o Tribunal de Ética será competente 

para determinar arquivamento de processo disciplinar. 

(...) 

 

Art. 31. (...) 

II – As Turmas de Julgamento; 

 

Art. 32. (...) 

§ 1º. O Tribunal Pleno é composto pela totalidade dos integrantes das Turmas de Julgamento e 
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mais o seu Presidente. 

(...) 

 

Art. 34. Competirá também ao Pleno do TED decidir sobre suspensão preventiva, nos termos 

do art. 70, § 3º do Estatuto da OAB e do art. 63 do Código de Ética e Disciplina. 

§ 1º. O Presidente do Tribunal, no caso de decisão pela aplicação da pena de exclusão, 

recorrerá de ofício ao Pleno do Conselho Seccional a quem compete julgar a matéria (art. 38, 

parágrafo único, Lei nº 8.096/94). 

§ 2º. Para a decretação da inidoneidade do advogado para o exercício da advocacia é necessário 

o mesmo quórum exigido para o Conselho Seccional decretar a exclusão (art. 38, parágrafo 

único, Lei nº 8.096/94). 

 

CAPÍTULO II 

DAS TURMAS DE JULGAMENTO 

 

Art. 35. As Turmas de Julgamento terão a mesma competência material. 

Parágrafo único. Aplicam-se as Turmas de Julgamento, por simetria, as regras de 

funcionamento das Câmaras do Conselho Seccional previstas no RIOAB/CE e, em caso de 

omissão deste, as regras de funcionamento das Câmaras do Conselho Federal. 

 

Art. 36. O Presidente do Tribunal editará Resolução, a ser submetida ao Pleno do TED, 

definindo o número de Turmas, o funcionamento e o quantitativo de membros (titulares e 

suplentes) entre outros assuntos pertinentes. 

 

Art. 37. Cada Turma de Julgamento elegerá o seu Presidente dentre os próprios integrantes, o 

qual exercerá o cargo sem prejuízo de suas atividades como julgador. 

 

Art. 38. Competirá ao relator requisitar documentos, determinar diligências e propor ao 

Presidente da Turma o arquivamento dos autos. 

 

Art. 39. Compete às Turmas de Julgamento: 

(...) 

 

Art. 41.(...) 

II – presidir as sessões do Tribunal Pleno e das Turmas, quando presente à respectiva sessão, 

e proferir voto de qualidade, quando houver empate nas deliberações; 

(...) 

IV – distribuir os processos e quaisquer expedientes que dependam da deliberação ou da 

decisão coletiva do Tribunal de Ética e Disciplina e de suas Turmas, observadas as regras de 

distribuição previstas no RIOAB/CE; 

V – apreciar e decretar a prescrição de processo disciplinar, de ofício ou após parecer do 

relator; 

(...) 

VII – superintender todos os trabalhos do Tribunal de Ética e Disciplina e de suas Turmas, 

podendo adotar medidas urgentes, despachar processos e determinar atos visando a rápida 

tramitação processual; 

(...) 

 

Art. 42. (...) 



 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

Secção do Ceará 
 

AVENIDA WASHINGTON SOARES Nº 800 – GAURARAPES 
Fortaleza/CE – CEP: 60.810-300 

FONE: +55.85.3216.1600 

II - presidir as sessões de julgamento das Turmas para as quais forem designados;  

(...) 

IV – coordenar e supervisionar o funcionamento e os serviços administrativos das Turmas; 

(...) 

 

Art. 46. A representação de advogado contra advogado envolvendo questões de ética 

profissional observará, em seu processamento, as disposições do Código de Ética e Disciplina, 

do Provimento nº 83/96 do Conselho Federal, no que couber, e deste Regimento. 

(...) 

 

Art. 56. Caso seja aplicada a pena de suspensão preventiva, o Presidente do Tribunal 

determinará, de ofício, a instauração do processo disciplinar. 

§ 1º. O processo disciplinar deverá ser concluído no prazo de noventa dias e entrará na 

primeira pauta de julgamento após o seu recebimento pela Secretaria. 

§ 2º. O relator sorteado para o processo de suspensão preventiva será o prevento para proferir 

voto no processo principal, após a instrução. 

(...) 

 

Art. 71. Caberá recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas pelo Tribunal de 

Ética e Disciplina, unânimes ou não. 

(...) 

 

Art. 73.(...) 

I – ordinário, quando interposto contra decisão terminativa, unânime ou não, proferida pelas 

Turmas ou pelo Pleno TED/OAB-CE; 

II – embargos de declaração, para esclarecer ambiguidades, omissões ou premissas 

equivocadas dos acórdãos; 

III – Agravo Interno ao Pleno do Tribunal contra decisão monocrática do Presidente. 

(...) 

§ 2º. Os embargos de divergência entre Turmas Julgadoras são de competência 

do Órgão Especial do Conselho Seccional. 

(...) 

 

Art. 74. Salvo disposição especial, é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para atender notificações, 

intimações, recorrer e contrarrazoar recursos. 

(...) 

 

Art. 76. Contam-se os prazos na forma do Regulamento Geral, iniciando-se no primeiro dia útil 

seguinte, seja da notificação pessoal, seja da publicação do edital, seja do recebimento da 

notificação pelo correio ou por e-mail. 

 

Art. 77. Os Conselheiros têm prazo de 5 (cinco) dias para os despachos de mero impulso 

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

dias para a prolação de pareceres, acórdãos e votos. 

(...) 

 

Art. 81. A notificação inicial do representado para a apresentação da defesa prévia será feita 

pessoalmente ou através de correspondência, com aviso de recebimento, enviada para o 

endereço profissional ou residencial constante dos seus assentamentos no Conselho Seccional. 
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§ 1º. Frustrada a notificação na forma do caput deste artigo, será esta realizada através de 

edital, a ser publicado no diário eletrônico da OAB. 

§ 2º. As demais notificações no curso do processo disciplinar serão enviadas pelo e-mail 

indicado no cadastro do representado junto à OAB, na forma do art. 126 do Regimento Interno 

da OAB/CE e/ou através de edital publicado na forma do §1º deste artigo. 

§ 3º. É obrigação do advogado manter sempre atualizado o seu endereço residencial e 

profissional no registro do Conselho Seccional, presumindo-se recebida pelo notificando a 

correspondência enviada para o endereço constante dos arquivos da entidade. 

§ 4º. O comparecimento espontâneo do notificado ou de seu procurador com poderes especiais 

supre a notificação, devendo ser lavrado o respectivo termo. 

§ 5º. Para a preservação do sigilo que acompanha o processo disciplinar, os editais publicados 

se submetem às restrições previstas no Regulamento Geral. 

(...) 

 

Art. 84. As intimações para comparecimento às sessões de julgamento deverão ser realizadas 

com pelo menos 15 (quinze) dias úteis de antecedência, através de edital publicado na forma 

do § 1º do artigo 81. 

(...) 

§ 1º. Não esgotada a pauta de julgamento, a sessão designada para prosseguimento dos 

julgados ocorrerá independentemente de novas publicações, intimações e notificações. 

§ 2º. As notificações das decisões em processos julgados pelo Tribunal ou suas Turmas poderão 

ser feitas na forma do caput do art. 81 deste Regimento ou através de edital coletivo publicado 

na forma do § 1º do referido artigo, sem prejuízo da comunicação por e-mail. 

(...) 

 

Art. 86. O Tribunal do Pleno e as Turmas, quando instaladas, reunir-se-ão ordinariamente 

uma vez por mês para conhecer e julgar os processos em pauta e para tratar de temas 

atinentes à deontologia profissional da advocacia.” 

 

Art. 2º. Ficam revogados do Regimento Interno: 

a) Art. 18; 

b) §1º do art. 35, renumerando-se o parágrafo 2º para parágrafo único; 

c) Os §§ 1º e 2º do art. 46; 

d) Os arts. 47, 48, 49, 50, 51, 59, 60 e 68; 

e) Os incisos I a V do art. 76; 

f) O § 3º do art. 81, renumerando-se os demais parágrafos. 

 

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da Ordem 

dos Advogados do Brasil. 

 

Fortaleza, 27 de maio de 2021. 

 

José Erinaldo Dantas Filho 

Presidente da OAB Ceará 


