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#GabaritarÉtica c/ Prof. Marco Antônio (16.01.12) 

 

Hoje vamos falar de PROCESSO DISCIPLINAR, ok? Vamos 

começar pela questão da competência? 

O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB é do Tribunal 

de Ética e Disciplina do Conselho Seccional do local dos fatos TED/CS/LF 

Lembre-se da musiquinha para competência do processo disciplinar. 

Sabe, tchururu, quem é que vai julgar o PD, oh yes, ... é o TED, tchurururu, de 

onde o fato acontecer. Lembrou?!?!? 

E tem exceções para a regra de competência? 

Tem sim...  primeira exceção. Se a infração for praticada contra o 

Conselho Federal, que julga é o Conselho Federal. Lembre-se CF-CF. 

Segunda exceção: se a infração for praticada pelo Presidente do 

Cons. Seccional, quem julga é Conselho Federal. Lembre-se PCS-CF. 

Terceira exceção: se for caso de suspensão preventiva, quem 

aplica a pena e julga o PD é o TED/CS/inscrição principal e não do local fatos. 

Revisando então: regra de quem julga o PD => TED/CS/local fatos. 

1ª exceção CF-CF. 2ª exceção PCS-CF. 3ª exceção Susp Preventiva - 

TED/CS/IP. 

Pergunta: e quem aplica a pena? Hummmm ... muito boa pergunta 

(eu mesmo quem fiz! rs) ... Vamos lá ! 

Na regra, quem aplica pena é o Conselho Seccional da inscrição 

principal do advogado infrator ( CS-IP). 

Exceção: infração cometida no âmbito do Conselho Federal, 

quem aplica a pena é o Presidente do Conselho Federal (art. 100, V do RG) 

bora para outro tema: 

INSTAURAÇÃO. Processo disciplinar se instaura de ofício pela 

OAB; por representação da pessoa interessada, que não pode ser anonima e .. ... 

por representação de qualquer autoridade. Cuidado ... a representação da pessoa 

interessada ñ pode ser anônima nem apócrifa (s/ assinat) 

SIGILO: o PD é sigiloso desde a instauração até o trânsito em 

julgado. Somente três grupos tem acesso aos autos: as partes, advogados e 

estagiários constituídos nos autos (defensores) e a autoridade judiciária 

competente. 
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PRAZOS: Os prazos no processo disciplinar serão sempre de 15. 

LEMBRE-SE do Estatuto Super 15 ! Vamos falar de alguns prazos? 

Defesa prévia: 15 dias, que pode ser prorrogado por igual prazo, 

a critério do relator do processo ! 

Recursos: 15 dias, prazo comum (para ambas as partes). 

Alegações finais: 15 dias, prazo sucessivo (primeiro para uma, depois para outra) 

O prazo se conta de 2 formas: primeira, quando há NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL ACUSADO. Conta-se a partir do 1º dia útil posterior ao 

recebimento. 

Cuidado: não é da juntada é do recebimento da notificação ! 

Segunda forma de contagem: NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO POR 

EDITAL - conta-se a partir o 1º dia útil posterior à publicação. 

Pronto ... falamos um pouco hoje de PROCESSO DISCIPLINAR. Na 

próxima eu falo de RECURSOS, pode ser? 

 

 

 


