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1. INTRODUÇÃO

O Tribunal de Ética e Disciplina é o órgão do Conselho Seccional da Ordem dos

Advogados do Brasil que tem por finalidade zelar pelo cumprimento do Estatuto da Advocacia

(Lei 8.906/94) e do Código de Ética Profissional e, em última análise, contribuir para a

dignidade e a credibilidade da advocacia, considerada atividade essencial à administração da

justiça (art. 133, da Constituição federal).

Nesse particular, cumpre ao advogado manter conduta pessoal e profissional

compatível com a dignidade da função social que exerce, com independência e urbanidade,

perante a comunidade, as autoridades constituídas, os clientes e, notadamente, os colegas de

profissão.

O Estatuto da Advocacia (EOAB) dispõe que o poder de punir disciplinarmente os

inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil compete exclusivamente ao Conselho Seccional

em cuja base territorial tenha ocorrido a infração (art. 70, do EOAB).

Na Seccional da Paraíba essa atividade é exercida pelo Tribunal de Ética e

Disciplina, que instrui e julga em primeiro grau as representações disciplinares, incumbindo-lhe,

também, em caráter preventivo, a orientação e o aconselhamento sobre ética profissional.

No exercício da competência acima delegada, este órgão sensor passa a apresentar

relatório funcional, estrutural e processual à Diretoria Seccional.
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2. COMPOSIÇÃO
Encerrado o mandado da gestão 2016/2018, os membros do Tribunal de Ética e

Disciplina da OAB Paraíba foram nomeados, no dia 29 de janeiro de 2019, por meio da Portaria

n. 007/2019/GP, pelo reconduzido Presidente da Seccional Paraíba, Dr. Paulo Maia Antonio e

Silva, com a seguinte composição:

Presidente: Paulo Cristóvão Alves Freire – OAB/PB nº 3.006

Vice Presidente: José Lacerda Brasileiro – OAB/PB nº 3.911

Secretário Geral: Ricardo José Costa Souza Barros nº 4.571
Membros Titulares:

Aderbal da Costa Villar Neto – OAB/PB 5.628*1

Antonio José Araújo De Carvalho – OAB/PB 7.022
Antonio de Pádua Pereira de Melo Júnior – OAB/PB 9.548*2

Carlos Neves Dantas Freire – OAB/PB 2.666 
Ednelton Helejone Bento Pereira – OAB/PB 13.523*3

Guilherme Almeida De Moura – OAB/PB 11.813
Guilherme Fontes De Medeiros – OAB/PB 14.603 
Josedeo Saraiva De Souza – OAB/PB 10.376
Manoel Clementino De Freitas – OAB/PB 6.704 
Marcelo Ramalho Trigueiro Mendes – OAB/PB 5.190
Marcos Antonio Chaves Neto – OAB/PB 5.729*4

Martsung Formiga C. e Rodovalho De Alencar – OAB/PB 10.927
Renato Galdino Da Silva – OAB/PB 2.682
Wellington Marques Lima – OAB/PB 5.673 
Edith Christina Medeiros Freire – OAB/PB 8.744 
Stanle� Marx Donato Tenório – OAB/PB 12.660 
Monica Lucia C. De Albuquerque Duarte – OAB/PB 10.278
Adriano Paulo Almeida De Melo – OAB/PB 11.561 
Tiago Sobral Pereira Filho – OAB/PB 6.656
Utanajar Rodrigues Pereira – OAB/PB 24.278-A
Givonaldo Rosa Rufino – OAB/PB 15.0095

Defensor Dativo: Nathan BezerraWanderle� – OAB/PB 21.058

1 Exonerado a pedido.
2 Substituído pela advogada Maria De Fátima De Sá Fontes – OAB/PB 2696, através da Portaria n. 013/2019/GP.
3 Substituído pelo advogado José Orlando Pires Ribeiro de Medeiros – OAB/PB n. 16.905, através da Portaria n. 62/2019/GP.
4 Exonerado a pedido.
5 Nomeado através da Portaria n. 66/2019/GP
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3. ESTRUTURA

Desde o segundo semestre de 2018, o Tribunal de Ética da OAB/PB possui prédio

exclusivo para funcionamento. Encontra-se localizado na antiga sede da Escola Superior da

Advocacia (Rua Rodrigues de Aquino, n. 344, Centro, João Pessoa/PB), contendo os seguintes

ambientes: 01 (um) plenário com 22 lugares, 01 (uma) sala para Presidência, 01 (uma) sala para

Coordenação, 01 (uma) sala para secretaria, 01 (uma) sala de aula com 62 lugares, 01 (uma)

sala para audiências e 01 (uma) sala para arquivo.

4. FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS

No início do exercício 2019, a secretaria do Tribunal era composta pelos seguintes

funcionários: Marcela Giovanna Meneses (Coordenadora. 6h.), Alberto Nunes Machado

(Assistente administrativo. 06h.), Socorro Ramalho (Assistente administrativa. 08h.), Thiago

Menezes Fialho (Assistente administrativo. 06h.), Michelly Lopes Vieira (Assistente

administrativa. 8h.), Rayane Clemente (Estagiária), Carla Janiele (Estagiária), Giselane da

Silva Fernandes (Estagiária) e Henrique Barbosa (estagiário).

Entretanto, logo após o restabelecimento dos prazos processuais, em março de 2019,

a Direção da Seccional, em exercício de discricionariedade administrativa, promoveu o

desligamento da Coordenadora, Marcela Giovanna Meneses, colocando em seu lugar o

advogado Gustavo Cavalcanti Pessoa (Coordenador. 08h.), então assessor jurídico, lotado na

Presidência da Seccional.

No transcorrer do presente exercício, com o desligamento e contratação de novos

funcionários e estagiários, o Tribunal encerrou o exercício com o seguinte quadro: Gustavo

Cavalcanti Pessoa (Coordenador. 08h.) Alberto Nunes Machado (Assistente administrativo.

06h.). Jáfira Camila Barbosa dos Reis (Assistente administrativo. 08h.) Isabelly Maria

(Assistente administrativo. 08h.). Roger Cá (Assistente administrativo. 08h.), Giselane da

Silva Fernandes (Estagiária) e Vitória Maria de Oliveira (Estagiária).
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5. DO ACERVO PROCESSUAL

Até o início do exercício de 2019, o Tribunal de Ética da OAB/PB não possuía

registro relacionado ao quantitativo de processos disciplinares em tramitação.

No primeiro levantamento, realizado no mês de abril de 2019, foram contabilizados,

manualmente, 785 processos disciplinares, conforme tabela em anexo.

Imperioso destacar que a referida contagem contém relevante imprecisão (para

menos), em razão de inúmeros processos estarem fora do órgão sem registro de carga no livro

de protocolo.

Atualmente, após a implementação de novo método de gestão documental e

assessoria jurídica, o órgão passou a deter 635 processos em tramitação, o que representa a

redução de mais de 21,1% dos processos disciplinares em 08 meses.

6. DAS INSTRUÇÕES E JULGAMENTOS

Durante o exercício de 2019, o Tribunal de Ética OAB/PB autuou um total de 219

novas representações, revelando uma média de 18 representações mensais.

A despeito de não possuir comissão de admissibilidade, conforme previsão do art.

58, §7, do CED6, o TED – OAB/PB exerceu um rígido controle de admissibilidade sobre as

novas representações. Vejamos o índice de admissibilidade:

6 § 7º Os Conselhos Seccionais poderão instituir Comissões de Admissibilidade no âmbito dos Tribunais de Ética e
Disciplina, compostas por seus membros ou por Conselheiros Seccionais, com atribuição de análise prévia dos
pressupostos de admissibilidade das representações ético-disciplinares, podendo propor seu arquivamento liminar
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Quantos aos julgamentos, abstraindo os adiamentos e pedidos de vistas, o Tribunal

apreciou 71 processos disciplinares, dentre os quais 14 condenações e 03 decretações de

suspensão preventiva.

Em comparação ao exercício de 2018, que julgou 109 processos disciplinares, com

apenas 13 condenações e nenhuma suspensão preventiva, o Tribunal promoveu um aumento de

80% de punitividade na proporção processos julgados x condenação.

Tal aumento ocorreu em decorrência da uniformização de entendimento em

consonância com a maior aplicação dos institutos do arquivamento liminar, em admissibilidade

(art. 58, §3 do CED7, e do indeferimento liminar, pós-defesa (art. 73, §2, do EOAB8).

Essa estratégia possibilitou a eliminação das representações frágeis e atípicas, a

redução de processos aptos a julgamento e o aumento do índice de condenação.

7 § 3º O relator, atendendo aos critérios de admissibilidade, emitirá parecer propondo a instauração de processo
disciplinar ou o arquivamento liminar da representação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de redistribuição
do feito pelo Presidente do Conselho Seccional ou da Subseção para outro relator, observando-se o mesmo prazo.

8 § 2º Se, após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, este deve ser
decidido pelo Presidente do Conselho Seccional, para determinar seu arquivamento.
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7. DAS MEDIDAS DE CORREÇÃO

Imediatamente após troca da Coordenação fora realizada reunião com os

funcionários remanescentes do Tribunal, implementada a uniformização de procedimento de

acordo com o manual de procedimentos do Processo Ético-Disciplinar emanado do Conselho

Federal9 e procedida a redistribuição de tarefas dentro do órgão.

7.1. Autuação de todas as representações em aberto

Em menos de 02 meses, o Tribunal de Ética conseguiu autuar as representações em

aberto, fazendo com que as novas denúncias fossem apreciadas pelo Presidente do Tribunal de

Ética, Dr. Paulo Cristóvão Alves Freire, no prazo, máximo, de 30 dias, conforme determina o

art. 58, §3, do CED.

7.2. Organização do arquivo

O acervo documental encontrado no Tribunal era vasto e desorganizado. Visto isso,

todos os processos arquivados, de 2002 até os dias atuais, foram catalogados e alimentados no

SGD.

7.3. Tribunal auto-suficiente
Um dos objetivos mais almejados por esta gestão é tornar o Tribunal de Ética e

Disciplina cada vez mais auto-suficiente, buscando implementar a agilidade e eficiência nos

seus procedimentos. O trabalho consiste no suporte da assessoria jurídica com a elaboração de

minutas de despachos/pareceres, propiciando aos membros relatores mais tempo para o estudo

de casos complexos.

9 https://www.oab.org.br/Content/pdf/AnexoUnicoResolucaon022018SCA.pdf

https://www.oab.org.br/Content/pdf/AnexoUnicoResolucaon022018SCA.pdf
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7.4. Redução do índice de prescrição

A Seccional da Paraíba reconheceu na gestão passada mais de 240 prescrições em

processos disciplinares. Em 2018, somente em sessão plenária, o TED reconheceu 36

prescrições. No exercício de 2019 o mesmo órgão reconheceu apenas 17 processos prescritos,

havendo, portanto, a redução de mais de 50% desta preliminar.

7.5. Cursos, Palestras e Seminários

Segundo dispõe o art. 71, V, da Resolução n. 002/2015 do Conselho Federal, cabe

ao Tribunal de Ética organizar, promover e ministrar cursos, palestras, seminários e outros

eventos da mesma natureza acerca da ética profissional do advogado.

Inobstante o trabalho de reorganização implementado este ano, o Tribunal também

conseguiu desempenhar seu papel pedagógico e preventivo, ministrando palestra em todas as

entregas de carteira na Seccional e na sua sede em parceria com Centros Universitários.

06.05.2019 21.11.2019



Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraíba
Tribunal de Ética e Disciplina

10

Rua Rodrigues de Aquino, n˚ 344, Centro, João Pessoa/PB.
Fone: (83) 3023-3775 – Email: tribunaldeetica@oabpb.org.br

7.6. Dados para Políticas Institucionais

Outro objetivo já alcançado é o gráfico de recorrência de infrações ético-

disciplinares. Tal levantamento se revela de suma importância para gestão desta Seccional, pois

a partir deles é que a instituição poderá elaborar políticas preventivas para conscientização da

classe, inclusive com reflexo na atuação de outras comissões como a de honorários,

prerrogativas, do combate ao exercício ilegal da advocacia e outras intrinsecamente ligadas à

ética profissional.
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7.7. Cumprimento de Metas e Orientações do Conselho Federal da OAB

No dia 27/10/2017, por intermédio do projeto da Corregedoria Itinerante, a

Corregedoria Nacional da OAB visitou a Seccional da OAB/Paraíba para ministrar palestra ao

público sobre as atualizações do Novo Código de Ética e Disciplina, e propôs sugestões de

melhoria na tramitação dos processos ético-disciplinares. Dentre elas:

a) criação de uma Comissão de Fiscalização desatrelada do Tribunal de Ética, que

tem como função auxiliar na fiscalização do exercício da profissão; b) criação de uma

Comissão de Admissibilidade desatrelada do Tribunal de Ética, para dar vazão às

representações recebidas; c) criação, no TED, de Turmas especializadas para dinamizar o

julgamento dos processos; d) redistribuição de processos que estão parado com mais de 30 dias

com relator; e) realização de instrução por advogados assessores e posterior ratificação dos atos

pelo Presidente, com intuito de afastar nulidade; f) edição de súmulas para julgamento de

processos em bloco; g) instruir os processos no Tribunal de Ética e Disciplina, conforme

autoriza do Novo Código de Ética; h) envio regular de relatório contendo todos os processos

em trâmite; i) Criação do Regimento Interno de acordo com a Resolução n. 002/2015 do

Conselho Federal.

No primeiro ano de gestão, foram implementas 6 das 9 sugestões do Conselho

Federal. Em 2020, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/PB pretende cumpri-las em sua

integralidade.

8. DAS SUGESTÕES

Considerando o que restou deliberado no XIII Encontro de Presidentes dos

Tribunais e Ética, realizado em São Paulo, no dia 01 de abril de 2019, o TED – OAB/PB

apresenta como sugestão para aperfeiçoamento dos resultados:

 Contratação de assessor jurídico específico para relatores;

 Contratação de estagiários(s);

 Qualificação dos funcionários;

 Novos equipamentos informáticos (computadores e scanners);
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9. Conclusão:

Este relatório apresentou as atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Ética e

Disciplina da Seccional da Paraíba no exercício 2019. Dentre as alterações implementadas, o

Tribunal destaca a busca pela legalidade, moralidade, celeridade e eficiência, características que

se alinham à missão institucional da Seccional como uma só entidade, proporcionando à

sociedade e à advocacia Paraibana a correção de condutas infracionais e a proteção da imagem

da advocacia. Por fim, o TED – OAB/PB demonstrou estar cumprido todas as metas e

orientações da Corregedoria Nacional.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2019.

PAULO CRISTÓVÃO ALVES FREIRE
Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina OAB/PB

GUSTAVO CAVALCANTI PESSOA
Coordenador do Tribunal de Ética e Disciplina OAB/PB


