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RESOLUÇÃO Nº 03/2021 

 

 

Altera o Regimento Interno do Tribunal de Ética e 

Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do 

Ceará, instituindo o Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) na forma do disposto nos arts. 47-A e 58-A do 

Código de Ética e Disciplina. 

 

 

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 os arts. 47-A e 58-A do Código de Ética e Disciplina, incluídos pela 

Resolução nº 04/2020, do Conselho Federal da OAB, admitiram a celebração de termo 

de ajustamento de conduta “para fazer cessar a publicidade irregular praticada por 

advogados e estagiários” bem como nos casos de infrações disciplinares puníveis com 

censura “se o fato apurado não tiver gerado repercussão negativa à advocacia”; 

 

Considerando o Provimento nº 200/2020, do Conselho Federal da OAB que 

“regulamenta o disposto nos arts. 47-A e 58-A do Código de Ética e Disciplina da OAB, 

no tocante à celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) diante da prática 

de publicidade irregular no âmbito da advocacia e das infrações ético-disciplinares 

puníveis com censura”; 

 

Considerando ainda a necessidade de normatizar, no âmbito do Tribunal de Ética e 

Disciplina da OAB – Seção do Ceará, o procedimento do Termo de Ajustamento de 

Conduta-TAC nas hipóteses previstas nos arts. 47-A e 58-A do Código de Ética e 

Disciplina; 

 

Considerando, por fim, que as normas relativas à celebração do TAC se aplicam a todos 

os processos disciplinares em trâmite na data da sua publicação, ainda não transitados 

m julgado; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Acrescentar ao TÍTULO V do Regimento Interno do Tribunal de Ética e 

Disciplina da OAB-CE o Capítulo IX – DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA com os seguintes artigos: 

 

Art. 30-A. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), previsto nos arts. 47-A e 58-A 

do Código de Ética e Disciplina da OAB em vigor, caberá nas hipóteses de infrações 

disciplinares puníveis com censura e para fazer cessar a publicidade irregular 

praticada por advogados e estagiários. 

 

Art. 30-B. Recebida a representação relativa à infração ética ou disciplinar punível com 

censura, ao se constatar a inexistência de sanções anteriores (salvo reabilitação) ou 

representações em andamento, o Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina ou o 

Relator, pessoalmente ou por delegação a um de seus integrantes, deverá propor o 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que vigorará pelo período de 3 (três) anos. 
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Art. 30-C. Preenchidos os requisitos previstos no artigo anterior, o representado será 

notificado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste seu interesse em aderir ao 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) mediante a assunção dos seguintes 

compromissos: 

 

a) cessar imediatamente a conduta que ensejou a formulação de representação; 

 

b) reparar o dano eventualmente causado, que deverá estar apontado na proposta. 

 

Art. 30-D. Quando se tratar de publicidade reputada irregular (arts. 39 a 47 do CED), o Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) poderá ser proposto por iniciativa da Coordenação Estadual 
de Fiscalização da Atividade Profissional da Advocacia da OAB-CE e, em seguida, submetido à 
homologação pelo Presidente do Conselho Seccional, se for o caso. 
 

Art. 30-E. A recusa, a ausência de manifestação ou não comparecimento no prazo 

estipulado para assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) acarretará 

renúncia à proposta ofertada. 

 

Parágrafo único. No caso de representado revel, o Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) será proposto assim que compareça, independentemente da fase em que se 

encontrar o processo. 

 

Art. 30-F. Constatada hipótese de prática de infração que esteja elencada no art. 1º do 

Provimento CFOAB nº 200/2020, o TED providenciará, de ofício ou a requerimento, a 

preparação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), contendo as seguintes 

informações: 

 

a) qualificação do advogado ou do estagiário; 

 

b) descrição de conduta imputada, informando-se a data da ocorrência e o meio 

utilizado, com a capitulação da infração correspondente; 

 

c) certidão fornecida pela Secretaria de regular inscrição na OAB e da existência ou 

inexistência de punições anteriores com trânsito em julgado; 

 

d) os termos do ajustamento de conduta a ser celebrado. 

 

Art. 30-G. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) poderá ser celebrado pelo 

Relator do Processo ou pelo Presidente do TED, submetendo em seguida para 

homologação pelo Tribunal de Ética e Disciplina. 

 

Art. 30-H. A partir da assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o 

procedimento ficará paralisado por 3 (três) anos, não fluindo os prazos prescricionais e, 

encerrado o prazo estipulado sem revogação, implicará o arquivamento liminar da 

representação sem qualquer análise do mérito. 

 

Art. 30-I. O TAC será revogado caso se verifique, por qualquer meio lícito de prova, que 

durante sua vigência o representado retomou a prática ilícita apurada ou se houver 

indícios que tenha cometido outra infração ética ou disciplinar. 
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Parágrafo único. Revogado o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o processo 

disciplinar retomará o seu trâmite regular. 

 

Art. 30-J. Art. 30-J. A aceitação do termo de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

não implica reconhecimento da prática da infração ética ou disciplinar atribuída ao 

representado, não será objeto de certidão e nem será anotada nos seus assentamentos 

profissionais, salvo para fins de impedir a assinatura de novo TAC no período inferior a 

cinco anos do cumprimento de suspensão anterior. 

 

Art. 30-K. Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina acompanhar o cumprimento dos 

Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) formalizados. 

 

Art. 2º. 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 

 


