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Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94): “Art. 69. ... § 2º No caso de atos, notificações e decisões divulgados por meio do
Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, o prazo terá início no primeiro dia útil seguinte à publicação, assim considerada
o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário.”

Conselho Seccional - Ceará

Ceará, data da disponibilização: 17/01/2022

CONSELHO PLENO

EDITAL

EDITAL nº 001/2022 – quinto constitucional – primeira lista
sêxtupla – primeira vaga.

 
Abertura de inscrições para a formação da PRIMEIRA LISTA SÊXTUPLA de advogados(as) para
o preenchimento da PRIMEIRA VAGA DO QUINTO CONSTITUCIONAL destinado à advocacia,
criada pela Lei Estadual nº 17.743, de 29/10/2021, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará.
 
A DIRETORIA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADO DO
BRASIL, NO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
 
CONSIDERANDO o Ofício nº 006/2022/GAPRE, de 07/01/2022, da Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, através do qual sua Excelência comunica que “em consonância com os
arts. 94 (Constituição Federal de 1988) e 107 (Constituição do Estado do Ceará), e ainda
observando o disposto na lei estadual nº 17.743, de 29 de outubro de 2021, que fixou a composição
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em 53 (cinquenta e três) Desembargadores,
acrescentando 10 membros à Corte, comunico que as duas novas vagas destinadas ao quinto
constitucional deverão ser ocupadas por advogados de notório saber jurídico e de reputação
ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pela
OAB-CE”;
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 94, da Constituição Federal, que estabelece que “um quinto
dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e
Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e
de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva
atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas
classes”;
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CONSIDERANDO o disposto nos arts. 151 e 152 do Regimento Interno do Conselho Seccional
da Ordem dos Advogados do Brasil, no Estado do Ceará, com as novas redações estabelecidas pela
Resolução nº 01/2022, de 13 de janeiro de 2022, disponibilizada no Diário Eletrônico da OAB de
14 de janeiro de 2022;
 
CONSIDERANDO as disposições da Resolução nº 02/2022, do Conselho Seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil, no Estado do Ceará, de 13 de janeiro de 2022, disponibilizada no Diário
Eletrônico da OAB de 14 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a indicação das 02 (duas) listas
sêxtuplas de advogados para o preenchimento das 02 (duas) vagas do quinto constitucional
destinado à advocacia, criadas pela Lei Estadual nº 17.743, de 29/10/2021, no âmbito do Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará, disponibilizada no Diário Eletrônico da OAB de 14 de janeiro de
2022.
 
RESOLVE:
 
1. Tornar público que no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia útil seguinte ao da
publicação deste Edital, se encontrarão abertas, pelo prazo de 20 (vinte) dias corridos, as inscrições
para advogados(as), cuja inscrição principal seja na Seccional da OAB do Estado do Ceará, que
queiram concorrer à formação da PRIMEIRA LISTA SÊXTUPLA de advogados(as) para o
preenchimento da PRIMEIRA VAGA DO QUINTO CONSTITUCIONAL destinado à advocacia,
criada pela Lei Estadual nº 17.743, de 29/10/2021, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará.
 
1.1. O prazo para a apresentação do pedido de inscrição fluirá a partir do dia 03 de fevereiro de
2022 e se encerrará em 22 de fevereiro de 2022, às 18 horas.
 
2. As regras sobre o registro da candidatura (arts. 3º ao 6º), a análise da documentação,
impugnações e recursos (art. 7º) e a sessão pública para composição da PRIMEIRA LISTA
SÊXTUPLA de advogados(as) (arts. 8º a 10) para o preenchimento da PRIMEIRA VAGA DO
QUINTO CONSTITUCIONAL destinado à advocacia, criadas pela Lei Estadual nº 17.743, de
29/10/2021, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, estão estabelecidas na
Resolução nº 02/2022, do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, no Estado do
Ceará, de 13 de janeiro de 2022, disponibilizada no Diário Eletrônico da OAB de 14 de janeiro de
2022.
 
3. Os(as) advogados(as) interessados(as) deverão formalizar os pedidos de inscrição com o
atendimento das exigências previstas nos arts. 3º ao 6º, da Resolução acima citada, com protocolo
no Setor de Protocolo da OAB/CE, localizado na avenida Washington Soares, nº 800, térreo, bairro
Guararapes – Fortaleza – Ceará – CEP 60.810-300.
 
3.1. É obrigatório que os(as) advogados(as) interessados(as) indiquem, expressamente e por
escrito, em seu pedido de inscrição se concorrerão somente na PRIMEIRA LISTA SÊXTUPLA ou
na PRIMEIRA e na SEGUNDA LISTAS SÊXTUPLAS, sob pena de indeferimento liminar de sua
inscrição.
 
Fortaleza/CE, 14 de janeiro de 2022.
 

José Erinaldo Dantas Filho
 Presidente

 
Christiane do Vale Leitão

 Vice-Presidente
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David Sombra Peixoto

 Secretário-Geral

 
Rafael Pereira Ponte

 Secretário-Geral Adjunto

 
Camila Ferreira Fernandes

 Diretora Tesoureira
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