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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TRIÊNIO (2019-2021) 

 

Nos termos do artigo 20, inciso XVIII, do Regimento Interno do Tribunal de Ética 

e Disciplina da OAB/ES (RITED-OAB/ES), apresenta-se o relatório dos trabalhos 

desenvolvidos pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/ES (TED-OAB/ES) 

quanto ao triênio 2019-2021. Para melhor compreensão, elucidam-se que os 

dados mediante gráficos, com a finalidade precípua de transparência e a colheita 

de indicadores métricos relevantes para o aprimoramento do contínuo trabalho 

desta Casa e do Tribunal. 

 

O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/ES (TED-OAB/ES) é composto por um 

Presidente e um Vice-presidente, integrantes de sua composição plena, e, no 

máximo, 55 membros julgadores, distribuídos em até 11 Turmas Julgadoras, 

compostas por 05 membros cada uma, designados dentre os membros do 

Tribunal. Em sua estrutura geral, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/ES é 

composto dos seguintes órgãos: I – Tribunal Pleno; II – Órgão Especial; III – 

Turmas Julgadoras; IV – Presidência e Vice-Presidência do Tribunal de Ética e 

Disciplina; V – Defensoria Dativa e Assistência; VI – Secretaria. Balizado nesse 

cenário, passo a descrever sobre a atuação do TED-OAB/ES no triênio 2019-

2021. 

 

O Tribunal Pleno do TED-OAB/ES possui competência exclusiva para nomear 

02 de seus membros para compor o Órgão Especial e modificar, ampliar ou 

revogar as competências do Órgão Especial. Em seu mister, o Tribunal Pleno 

realizou 02 sessões no atual triênio: na primeira, ocorrida no ano de 2019, 

antes da atual redação do Regimento Interno do Tribunal de Ética e Disciplina 

da OAB/ES (RITED-OAB/ES), o Tribunal Pleno editou 06 Súmulas que ainda 
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hoje norteiam julgamentos do TED-OAB/ES; na segunda sessão, ocorrida no 

ano de 2020, o Tribunal Pleno aprovou a atual redação do RITED-OAB/ES e, 

ainda, elegeu membros para compor o Órgão Especial. 

 

Por seu turno, o Órgão Especial, constituído no ano de 2020, vem atuando de 

forma pulsante. Em seu breve período de instalação, já lhe foram distribuídos 09 

processos, em regra julgados de forma colegiada, em 06 sessões já realizadas. 

Referido Órgão Especial vem exercendo com eficiência e independência suas 

competências, editando 03 Súmulas e decidindo 01 processo em que figura 

Conselheiro(a) como Representado(a), 02 exceções de suspeição e/ou 

impedimento, 02 processos de conflito de competência, 01 processo de 

improcedência por ausência de provas, 02 processos de reabilitação e 01 

propositura de redução de cláusula de barreira. 

 

No tocante às Turmas, de imediato, destaca-se que a 1ª Turma detém 

competência Deontológica, portanto, sendo incumbida de responder Consultas 

em tese, e, ainda, exclusivamente, desde que expressamente solicitado 

pelos(as) interessados(as), atua como órgão mediador ou conciliador de 

conflitos relacionados a honorários e dissolução societária e, ainda, aprecia os 

casos omissos na Tabela de Honorários Advocatícios e, por fim, 

fundamentadamente, pode sugerir à Presidência do TED-OAB/ES, a elaboração 

de artigos e campanhas voltados ao incremento da ética profissional, a fim de 

difundi-los, via mídia impressa ou eletrônica, para a classe e a sociedade. 

 

As decisões da 1ª Turma de Deontologia do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) 

da OAB/ES vêm ganhando destaque nacional. Quatro importantes 

entendimentos foram repercutidos e publicados em sites nacionais, como 
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o Portal Migalhas, especialista em notícias sobre Direito. A primeira decisão 

publicada no site teve como título “Advogados não podem anunciar seus serviços 

em sites como OLX e similares”.  

 

Outras importantes decisões anunciadas no site foram “Advogado pode 

inscrever o nome de seu cliente devedor nos serviços de proteção ao crédito, 

sem que isso caracterize infração ético-disciplinar”, “OAB/ES impõe limites para 

exposição e publicidade de advogados em redes sociais em razão da covid-19” 

e “Associações de moradores não podem ofertar serviços jurídicos fora do leque 

de atuação”. 

 

A 11ª Turma foi idealizada para, dentre as demais competências, atuar 

exclusivamente nas hipóteses do art. 34, XXIII, do EOAB – aético relacionado ao 

não pagamento de anuidades. Nesse aspecto, importante enfatizar que houve 

mutirão de processos de inadimplência (art. 34, XXIII, do EOAB c/c art. 22 do 

Regulamento Geral) – no tocante a esses, registra-se que a 

deflagração/instauração ex officio dos aludidos processos não foi óbice ao pronto 

cumprimento e, deste modo, devido arquivamento dos processos, tão logo 

ocorrido o julgamento do RE nº 647.885/RS pelo STF, publicado em 19/05/2020, 

no qual, por maioria, declarou-se a inconstitucionalidade do art. 34, XXIII, da 

Lei n.º 8.906/94 (Tema 732). Assim, a pronta extinção dos expedientes também 

foi medida imposta como forma de apresentar um acervo que correspondesse à 

realidade do TED-OAB/ES. Gráfico: 
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Salvo as 1ª Turma e 11ª Turma, todas as demais Turmas detêm competência 

ampla para cumprir a fase de instrução, quando competente a Seccional, bem 

como a fase de julgamento, em todas as hipóteses de julgamentos colegiados. 

No triênio 2019-2021 (até julho), o número máximo de Turmas instaladas foi 11, 

atualmente estando com 07 Turmas instaladas. Do número total de até 55 

(cinquenta e cinco) Relatores(as), no triênio 2019-2021 (até 02/12/2021), 

atualmente há 32 Relatores(as) empossados.  

 

Em relação à Defensoria Dativa e à Assistência, importante destacar sua 

atuação. Embora não haja números precisos, registra-se que no ano de 2021 

houve a nomeação de Defensores(as) Dativos(as) em cerca de 220 

processos – incluídos os processos analisados por advogados(as) do programa 
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Meu Primeiro Cliente, como se destacará adiante. Sem dúvida, a atuação de 

Defensores(as) Dativos(as) é um passivo a ser adequadamente saneado, 

considerando a atuação voluntária de advogados(as), o que nem sempre 

culmina em efetivação participação desses(as) nos processos ético-

disciplinares. É nesse diapasão que a Presidência do TED-OAB/ES editou a 

Portaria nº 11 de 2019 e Portaria nº 02 de 2021, sobretudo, visando atrair 

jovens advogados(as) em início de carreira (até 05 anos da inscrição nos 

quadros da OAB), como forma de lhe gerar apoio na primeira etapa da vida 

profissional, mediante descontos em anuidades, e, ainda, incentivar, desde os 

primeiros anos na advocacia, uma atuação balizada nos preceitos ético-

disciplinares. 

 

Em atuação vanguardista, como já parcialmente informado alhures, a 

Presidência da OAB/ES instituiu o programa Meu Primeiro Cliente, capacitando 

(mediante aulas e treinamentos) jovens advogados(as), parte desses(as) que 

também atuaram junto ao TED-OAB/ES: foram 13 advogados(as) que 

analisaram, como Defensores(as) Dativos(as), cerca de 146 processos. A 

atuação da Assistência ainda é incipiente, sendo inovação do atual RITED-

OAB/ES, não existindo números precisos a informar. 

 

Questão relevante é destacar que o TED-OAB-ES foi pioneiro na imersão de 

julgamentos em ambiente virtual e eletrônico, inclusive, auxiliando outros 

TEDs a se amoldarem a essa nova realidade, culminando-se em sessões e 

audiências realizadas em ambiente eletrônico (julgamentos via sistema de 

colheita de votos remotamente, sem sustentação oral), online (julgamentos e 

audiências com garantia do direito de sustentação oral e demais prerrogativas 

da advocacia) e telepresenciais (julgamentos e audiências em que parte dos 
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envolvidos se faziam fisicamente presentes e parte remotamente presentes, 

permitindo equalizar prerrogativas e afins, bem como eventuais impossibilidades 

técnicas de partes e demais interessados).  

 

Some-se ao cenário acima descrito o fato de que em 2020 houve o 

enfrentamento da pandemia de COVID-19, o que gerou abalos na dinâmica 

ordinária das atividades do TED-OAB/ES; todavia, se, de um lado, o momento 

se mostrou desafiador, de outro, aludidos desafios catalisaram as mudanças que 

já vinham sendo implementadas pela OAB/ES e pelo TED-OAB/ES, no sentido 

de buscar sempre alternativas e meios de capilarizar e modernizar os serviços 

prestados à sociedade e à advocacia.  

 

Parte desta modernização perpassou a adoção de medidas para atendimento 

das Metas I a IV, fixadas nos Encontros de Corregedores e Presidentes de TED, 

e, ainda, com o intuito de apresentar à sociedade e à advocacia o efetivo acervo 

de demandas tramitando no TED-OAB/ES, mas, principalmente, em atenção aos 

diversos princípio gerais de Direito que regem aludidas matérias, o TED-OAB/ES 

realizou mutirão de processos supostamente prescritos. Eis o gráfico 

correspondente ao mutirão de saneamento do acervo (prescrição): 
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Para além do saneamento do acervo, iniciado no aludido mutirão de prescrição, 

o TED-OAB/ES veio adotando medidas para cada vez mais ter o 

aprimoramento do levantamento de dados. Todavia, em razão de limitação 

sistêmica, parte dos dados são fornecidos pelo sistema (não sendo possível 

aferir o grau de precisão) e outra parte é lançada manualmente pela 

Secretaria do TED-OAB/ES. Nas duas hipóteses, reconhece-se a possibilidade 

de haver desvios numéricos. Não obstante, acredita-se na proximidade das 

métricas com o quadro efetivamente implementado no triênio e, assim, ante o 

exposto, permite-se uma análise global sobre a dinâmica de atuação do TED-

OAB/ES. 

 

Todos esses desafios permitiram o crescimento do TED-OAB/ES e, sem 

dúvidas, lançaram-no em rol de vanguarda, merecendo ser registrado o legado 
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que será deixado para o próximo triênio, rogando-se pela continuidade do 

atendimento às missões institucionais do TED-OAB/ES, com absoluta 

independência, e ampliando ainda mais os números de atuação, não como forma 

de alcançar resultado meramente matemático, mas como efetiva resposta à 

sociedade e à classe, que esperam atuação pungente do Tribunal de Ética e 

Disciplina da OAB, porquanto, órgão que analisa e se eleva como norte ético-

disciplinar para a advocacia, fortalecendo-a, e, em última análise, fortalecendo a 

administração da Justiça e o Estado Democrático de Direito. 

 

Acerca da atividade judicante do TED-OAB/ES, em relação ao ano de 2021 

(02/12/2021), verifica-se que houve efetiva atuação do TED-OAB/ES, posto os 

seguintes numerários indicativos: 79 audiências, 139 processos analisados 

em Órgão Colegiado, destacando-se 25 consultas respondidas, 01 censura 

aplicadas, 05 advertências, 11 suspensões impostas, 20 suspensões 

preventivas, 20 processos arquivados por prescrição, 03 processos 

arquivados por decadência, 03 reabilitações analisadas, 20 processos 

julgados improcedentes e 02 processos baixados em diligências. Todos os 

números podem ser visualizados no gráfico adiante: 
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Sob o prisma das atividades cartorárias, como atuação acessória sem a qual 

não se poderia tramitar e amadurecer os processos ético-disciplinares, no atual 

triênio e, sobretudo, desde o ano de 2020 até 02/12/2021, a Secretaria do TED-

OAB/ES, dirigida pelo Sr. Secretário, Dr. Leonardo Neves Corteletti, auxiliou 

a atividade do TED-OAB/ES, implementando alto índice de desempenho, 

notadamente, visando criar critérios técnicos para metrificação das atividades, 

com vistas ao constante acompanhamento e necessária busca de evolução das 

atividades. Somente em 2021 (02/12/2021), a Secretaria do TED-OAB/ES 

realizou 40.737 movimentações1 (adoção de alguma diligência) em processos, 

elaborou/expediu 2.938 certidões em processos em geral (não inclui as de 

 
1 Média de enfrentamento mensal: 3.394,75 processos. Média de enfrentamento diário: 169,74 
processos. 
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inteiro teor), analisou 2.896 pedidos de certidões de inteiro teor (não inclui as 

de processos em geral), analisou 46 pedidos de certidões para os fins de 

busca de isenção de 70 anos expedidas. Ainda, foram  95 processos 

remetidos para a Presidência da OAB/ES, 14 processos remetidos para a 

Corregedoria da OAB/ES, 438  processos remetidos às Subseções da 

OAB/ES, 47 processos remetidos a outras Seccionais da OAB, 797 

alterações de dados cadastrais (habilitação de e-mail e correções dos polos 

processuais e atualizações correlatas), 1.001 processos arquivados, 66 

processos apensados, 4.488 juntadas de documentos (e-mails diversos, 

documento das partes), 9.668 e-mails respondidos/enviados, 3.017 

atendimentos telefônicos, 472 atendimentos presenciais, 2.225 minutas de 

ofícios etc. elaboradas (incluindo enviadas por e-mail), 713 ofícios lançados 

no VIPP (sistema dos Correios), 2.164 editais lançados em diário eletrônico 

da OAB, 84 protocolos efetuados a pedido da Presidência do TED-OAB/ES 

(processos deflagrados ex officio), 1.229 processos distribuídos para 

instrução, 138 processos distribuídos para julgamento, 48 consultadas 

distribuídas, 12 processos distribuídos para o Órgão Especial do TED-

OAB/ES, 139 processos designados para sessão de julgamento, 78 

processos com audiências designadas, 11 processos pautados no Órgão 

Especial do TED-OAB/ES, 106 acórdãos publicados e 2.332 atos 

extraordinários (atos que não justificaram criação de métrica própria, mas que 

foram contabilizados para fins de apuração de efetiva atuação da Secretaria do 

TED-OAB/ES). Em gráficos: 
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Assim, caminhando à apresentação dos resultados do TED-OAB/ES no triênio, 

importante destacar que houve esforço permanente de todos os órgãos 

julgadores, mesmo aqueles em atuação excepcional, como ocorre em relação à 

Presidência do TED-OAB/ES, na pessoa do Dr. Alberto Nemer Neto, e à Vice-

Presidência, Dr. Marlilson Machado Sueiro de Carvalho. Enquanto julgadores 

excepcionais, nos termos do RITED-OAB/ES, foram cerca de 4.576 processos 

analisados pelo Presidente e 449 processos analisados pelo Vice-

Presidente. Registra-se também que, na qualidade de Presidente ou na 

qualidade de Presidente em exercício, Suas Excelências compuseram e 



 
Ordem dos Advogados do Brasil 

Seção do Estado do Espírito Santo 

Secretaria do Tribunal de Ética e Disciplina 

 

Página | 13  
 

Tribunal de Ética e Disciplina (TED) 
Rua Alberto de Oliveira Santos, 59 – Ed. Ricamar – 3º andar – Centro – Vitória – ES – CEP.: 29010-908 

Telefone: (27) 3232-5639/5640 – E-mail: ted@oabes.org.br 

presidiram 45 sessões, isto é, todas do Órgão Especial e as demais das 

Turmas Julgadoras. 

 

Capitaneados pela Presidência e Vice-Presidência do TED-OAB/ES, mesmo 

ante eventuais modificações nos quadros, possível observar que os números 

analíticos evidenciam a forte atuação dos Membros Julgadores e, 

evidentemente, do TED-OAB/ES no triênio atual, que, nos anos de 2019-2021, 

apresentou resultados positivos, efetivamente impulsionando e julgando seus 

procedimentos, seja com imposição de sanções, absolvição de advogados ou 

reconhecendo outras formas de encerrar procedimentos (inadmissibilidade, 

decadência, prescrição etc.). 

 

Para evidenciar aludida atuação, de pronto, sempre na esteira das finalidades já 

indicadas e, ainda, considerando que o TED-OAB/ES veio adotando medidas 

para cada vez mais ter o aprimoramento de seus dados, possível apresentar os 

números do triênio (até 02/12/2021), destacando-se a soma dos esforços do 

Órgão Especial e das Turmas Julgadoras: o acervo inicial de 2019 era de 3.828 

processos (deflagrados entre 2012/2018); o acervo inicial de 2020 era de 

2.599 processos; e o acervo inicial de 2021 era de 2.205 e se encerra 

(02/12/2021) com 2.253 processos – considerando o número de arquivamentos 

em 2021 (1.001), tem-se que ocorreram ao menos 1.252 novos 

protocolos/distribuições em 2021, enfim, novos processos no acervo do TED-

OAB/ES, portanto, houve o arquivamento de 79,95% dos “novos processos” 

de 2021. 

 

Por seu turno, no triênio (2019-2021) e sob a ótica da atividade judicante houve 

a realização de 349 audiências, 377 processos analisados em Órgão 
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Colegiado, destacando-se 71 consultas respondidas (com 60 ementas 

publicadas em diário), 30 censuras aplicadas, 24 advertências, 59 

suspensões impostas, 25 suspensões preventivas, 763  processos 

arquivados por prescrição (537 por deliberação da Presidência do TED-

OAB/ES2 e 226 em mutirão de prescrição), 11 processos arquivados por 

decadência, 15 reabilitações analisadas, 54 processos julgados 

improcedentes e 52 processos baixados em diligências. Adiante, 

apresentam-se os gráficos do triênio, no que mais relevante: 

 

 

 
2 Nos termos dos arts. 43 e 70 a 73, do EOAB c/c art. 71 do Regulamento Geral c/c arts. 20, XVII, 45, § 2º, 
do RITED-OAB/ES C/C Resolução CFOAB nº 03/2010 c/c Resolução CFOAB nº 01/2017. 
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Encerra-se a presente CARTILHA DO TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA 

OAB ESPÍRITO SANTO: RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2019-2021, 

elucidando-se que a busca pelo devido cumprimento das missões do TED-

OAB/ES é constante, mas o vigor de atuação nos anos de 2019-2021 foi ainda 

mais estimulado ante todos os fatos vivenciados pela sociedade e pela 

advocacia, notadamente a pandemia de COVID-19.  
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Tribunal de Ética e Disciplina (TED) 
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Deseja-se um próspero ano de 2022, rogando-se pela estabilidade da situação 

da pandemia de COVID-19 e se renovando a certeza de que o TED-OAB/ES 

cumprirá suas missões institucionais com máxima transparência e respeito a 

todos os princípios e regras de Direito. 

 

Vitória/ES, 10 de dezembro de 2021. 

 

ALBERTO NEMER NETO 

Presidente do TED-OAB/ES 

 

MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO 

Vice-Presidente do TED-OAB/ES 

 

LEONARDO NEVES CORTELETTI 

Secretário do TED-OAB/ES 

 


