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RELATÓRIO

Cuida-se de proposição formulada pela Comissão da Jovem Advocacia da
OAB/ES, na qual pugna pela alteração dos artigos 75, caput, do Regimento Interno da
OAB/ES, bem como do artigo 4º, §2º, do Regimento Interno do Tribunal de Ética e
Disciplina da OAB/ES, de modo a ver reduzido para três anos, o tempo de exercício
profissional necessário à eleição dos membros do Tribunal de Ética e Disciplina da
OAB/ES, conforme trecho das fls. 01 e 02 dos autos que segue transcrito:
“Considerando que o artigo 75, caput, do Regimento Interno da OAB/ES de
janeiro de 1995, estabelece que, além dos requisitos ali impostos, para se tornar
membro do Tribunal de Ética e Disciplina é necessário que o candidato tenha
mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício profissional; Considerando que o
artigo 4º, §2º do Regimento Interno do Tribunal de Ética e Disciplina da
OAB/ES, aprovado pela Res. n.º 03 de 12 de fevereiro de 2020, estipula que
poderão ser eleitos julgadores do Tribunal de Ética e Disciplina, advogados
inscritos na Seccional do Espírito Santo, com mais de 05 (cinco) anos de
exercício profissional, de reconhecido saber jurídico e exemplar reputação
éticoprofissional; Considerando a importância da inclusão da Jovem Advocacia
nos legítimos espaços institucionais, proporcionada inicialmente pela redução
da cláusula de barreira acima mencionada, e com isso, a flagrante necessidade
de adequação do tempo de exercício profissional necessário para ser
devidamente eleito como membro do Tribunal de Ética e Disciplina; Requer,
portanto, seja colocado em pauta para votação desse colendo Conselho o pleito
de alteração do artigo 75, caput, do Regimento Interno da OAB/ES, bem como
do artigo 4º, §2º do Regimento Interno do Tribunal de Ética e Disciplina da
OAB/ES, aprovado pela Res. n.º 03 de 12 de fevereiro de 2020, no sentido de
reduzir o tempo de exercício necessário para ser para ser devidamente eleito
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como membro do TED: 1. De 10 (dez) para 03 (três) anos, no caso do Artigo
disposto no Regimento interno da OAB/ES; 2. De 05 (cinco) para 03 (três) anos,
para a regulamentação estabelecida no Regimento Interno do TED.”

É o breve Relatório, passo a opinar.

VOTO

Conforme se infere dos autos, são duas as alterações propostas pela Comissão da Jovem
Advocacia, a primeira delas se refere a alteração do Regimento Interno da Seccional e a
segunda, do Regimento Interno deste Tribunal de Ética e Disciplina. De saída registro
que a competência para alteração do Regimento interno da Seccional é do Conselho
Seccional, nos termos do que dispõe o artigo 581 inciso I do EAOAB e o artigo 442
inciso IX do próprio Regimento Interno da Seccional do Espírito Santo;
Dito isso, consigno que vou restringir a minha manifestação à proposta de alteração do
Regimento Interno do TED/OAB/ES, conforme competência determinada pelo artigo
123 inciso I do nosso regimento interno, chamando atenção para o fato de que, ainda que
seja fixado no Regimento Interno do TED, como de fato o foi, lapso temporal diverso
daquele expresso pelo Regimento Interno da Seccional, para fins de cômputo do tempo
de exercício profissional necessário ao ingresso nos quadros do Tribunal de Ética e
Disciplina da OAB/ES, este Tribunal de Ética é órgão autônomo, nos termos do que
dispõe o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB, devendo-se levar em conta
ainda, o fato de que eventuais alterações, se aqui procedidas, serão, de forma imperiosa,
remetidas ao conselho para homologação, nos termos do que dispões os artigos 74 do
CED e 12 inciso I do RITED/OAB/ES, de modo que, não vislumbro prejuízo diante da
1

Art. 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional:
I – editar seu Regimento Interno e Resoluções;
2
Art. 44. Ao Conselho Seccional, além das atribuições conferidas no Estatuto de Advocacia e da OAB
(arts. 54, 57 e 58) e no Regulamento Geral, compete:
IX - Elaborar e alterar o Regimento Interno da Seção;
3
Art. 12. Compete, exclusivamente, ao Órgão Especial:
I – discutir, votar e aprovar o regimento interno do Tribunal de Ética e Disciplina,
bem como eventuais propostas de alteração, excetuadas as que digam respeito à sua competência,
remetendo-as, em qualquer caso, à apreciação do Conselho Seccional e do Conselho
Federal, quando necessário;
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análise e posterior deliberação nesse Órgão Especial, acerca do que fora proposto pela
Comissão da Jovem Advocacia.
Nos termos do que dispõe o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
jovem advogado ou advogada, é aquele, ou aquela, que está inscrito ou inscrita há no
máximo 05 (cinco) anos nos quadros da OAB, pois bem;
Não há dúvidas de que é de vital importância a participação de jovens advogados nos
órgãos coletivos da instituição, sendo certo que as perspectivas e os novos caminhos do
universo da advocacia jovem devem fazer parte do cotidiano da Ordem.
Não por outras razões no dia 23 (vinte e três) de setembro do ano de 2019 foi publicada
a lei 13.875/19 que alterou o Estatuto da Advocacia e da OAB reduzindo de cinco para
três anos, o tempo de exercício profissional necessário para que advogados se
candidatassem aos cargos de conselheiro seccional e das subseções da OAB.
O avanço foi considerável, levando-se em conta que é por meio dos órgãos coletivos
que se faz a representatividade da classe.
A partir de então, as pautas relativas aos que estão começando a carreira puderam ser
trazidas ao conhecimento do conselho pelos próprios profissionais iniciantes
aumentando a abrangência da participação da jovem advocacia.
Não é demais lembrar que a estrutura organizacional da OAB que é destacada nos
artigos 44 e seguintes do Estatuto prevê a existência de um Conselho Federal, com sede
em Brasília, como órgão supremo da OAB, além de conselhos seccionais, subseções e
caixas de assistência dos advogados.
A par disso cumpre notar, que a lei 13.875/19 restringiu a atuação do jovem advogado à
cargos específicos, seguindo-se com o entendimento de que para os cargos diretivos,
eminentemente executivos e de gestão, é necessária maior experiência no exercício da
advocacia.
Nesse sentido, o acesso à jovem advocacia, por hora, se restringe aos cargos de
conselheiro seccional e das subseções.
Cumpre pontuar que a cláusula de barreira, seja a que persiste no parágrafo segundo do
artigo 63 do Estatuto, seja a que se discute no caso em exame é espécie de regra
restritiva e, como tal, deve ser analisada sob o prisma do princípio da isonomia.

Página | 3
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
DataGED Pag: 17 de 37

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado do Espírito Santo
Tribunal de Ética e Disciplina
Órgão Especial
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no julgamento, sob o regime
de repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº. 635.739/AL, que analisava a
constitucionalidade da cláusula de barreira, ao meu ver, brilhantemente, pontuou que,
nem todas as distinções implicam quebra de isonomia, assentando que “o postulado da
igualdade subentende o dever de tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais.”
Nesse sentido apontou que o princípio da igualdade deve ser interpretado no sentido de
uma norma que, prima facie, exige um tratamento igual e só permite um tratamento
desigual se esse tratamento desigual puder ser justificado com razões suficientes, ou
seja, se há uma razão suficiente para ordenar um tratamento desigual, está ordenado um
tratamento desigual.
Penso que seja esse o cerne inicial da questão proposta, já que os jovens advogados, ao
fim e ao cabo pleiteiam aqui, no âmbito do Tribunal de Ética e Disciplina, tratamento
igual àquele que é conferido aos demais advogados.
Com efeito, especificamente no que concerne aos tribunais de ética, que além de outras
competências, exercem função judicante, entendo, respeitosamente, que há de se
analisar a proposição posta com extrema cautela.
Não há dúvidas de que a tarefa de um julgador, em qualquer âmbito de atuação, não se
limita a mera pesquisa da relação entre o caso concreto e o texto normativo abstrato, de
forma que a maior dificuldade dessa função, parece residir na definição do elemento
axiológico do direito que se entende como justiça, elemento esse que não deve, sob
nenhuma hipótese ser alcançado por meio da valoração genérica e egocentricamente
livre de cada julgador.
Há então, nesse contexto a exigência necessária de certo equilíbrio por parte dos
julgadores, que se consubstancia na aplicação racional da lei de forma serena,
equilibrada, isenta, imparcial e impessoal.
É necessário que se atente ainda, para o fato de que o julgamento não é particular, mas
sim, exercido no âmbito da instituição e em nome dela, devendo atuar os julgadores
como meros representantes da Ordem, não havendo espaço para o exercício de
protagonismos individuais.
Mas é certo também, que o julgador deve estar atento às transformações do mundo e aos
aspectos sociais, políticos e econômicos que envolvem os fatos que lhe são submetidos,
de modo a que possa alinhar as regras jurídicas com a realidade social da atualidade.
Dito isso, penso que seja indiscutível o fato de que a função de julgar pressupõe do
julgador um sem número de requisitos, os quais se poderia enumerar por laudas e
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laudas, entretanto, pontuados os em epígrafe já se poderia afirmar e eu o faço com todas
as vênias necessárias, que é preciso selecionar, de algum modo, os mais aptos para o
desempenho da função judicante e vejam, eu não afirmo aqui e nem poderia, que haverá
processos de seleção infalíveis, ou que esse ou aquele requisito deve ser estabelecido
para esse fim, eu apenas pontuo que é necessário haver balizas aptas a selecionar
profissionais preparados para exercer a relevante função atribuída.
Retomando de forma mais específica o que se propôs, e analisando o parágrafo segundo
do artigo 4º do RITED/OAB/ES, com extrema cautela afirmo que o requisito de cinco
anos de exercício profissional é o único ali descrito, que poderia, em tese, ser valorado
de forma mais objetiva e o único capaz de exprimir um real significado aquilo que se
propõe e assim faço constar, tendo em vista que não me parece possível avaliar o
requisito que trata do reconhecido saber jurídico, uma vez que retrata uma expressão
porosa e vazia, do mesmo modo a reputação ético-profissional, ambas expressões
despidas de conteúdo sólido, que implicam em uma análise eivada de subjetivismos e
que, portanto, ao meu ver, não comungam com a segurança que visa resguardar o
princípio da isonomia.
Dito isso, me parece importante ressaltar a importância da comprovação de efetivo
exercício profissional, como requisito para integrar os quadros de órgão judicante, como
é o caso do Tribunal de Ética e Disciplina, que se trata da imposição pela norma de
efetiva experiência jurídica, vivência jurídica, cujo objetivo é exclusivamente o de
propiciar o melhor desempenho da função que será exercida.
O Conselho Federal, quando da propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade
4219, em face do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério
Público, que tratava das regulamentações acerca da necessária comprovação de
atividade jurídica para ingresso nas carreira da Magistratura e Ministério Público, se
posicionou acerca desse requisito, de maneira que o entendimento se amolda
perfeitamente ao caso proposto.
Naquela ocasião se estava a admitir que a participação em cursos de pós graduação
fosse reconhecida como exercício de atividade jurídica e a ordem, calcada em parecer
proferido por José Afonso da Silva se posicionava entendendo pela necessidade de
efetiva vivência profissional. Ali se fez constar que não se tratou de contestar a
capacidade teórica daqueles que recentemente deixaram as universidades, contudo,
faltava-lhes, em alguns casos maturidade para enfrentar os complexos problemas que
seriam postos cotidianamente para sua resolução e principalmente, experiência para
apreciação das questões apresentadas, representando o requisito temporal, um tempo de
maturação e sedimentação do conhecimento acumulado durante o curso de direito.
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Também me parece adequado mencionar trechos dos debates travados no julgamento da
Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 3460, proposta pela Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público, que tratou da resolução do MP que exigia a
comprovação de três anos de atividade jurídica depois da colação de grau, para ingresso
nos cargos.
A ministra do Supremo Tribunal Federal Carmem Lúcia ao abrir divergência consignou
que uma das razões de ser da emenda constitucional 45/2004, (que alterou o artigo 93 da
Constituição e instituiu a exigência de, no mínimo, três anos de atividade jurídica para
ingresso na magistratura), foi superar o que era conhecido como “juvenilização”, que
não tinha nada a ver com idade, mas com a falta de experiência para desempenho dos
cargos públicos, fazendo constar que “de resto, cumpre lembrar que a exigência de
prática jurídica após a conclusão do concurso não era incomum nem antes da vigência
da constituição de 1988, nem após o seu advento, sendo comum aquela condição, a fim
de que os cargos da carreira jurídica viessem a ser exercidos a contento do interesse
público.”
Em ambos os casos, se tratou da necessária comprovação de experiência mínima de três
anos de exercício de atividade jurídica, nos termos do disposto na emenda
constitucional 45/2004, o que poderia levar a conclusão precoce, de que esse prazo seria
satisfatório no caso em análise, no entanto, cumpre chamar atenção para o fato de que
nesses casos, aliado ao requisito temporal de comprovação da efetiva atividade
profissional, há o concurso público de provas e títulos, ou seja, há um segundo requisito
objetivo que se volta ao mesmo fim e robustece o processo de seleção, o que não se
verifica no presente caso.
Desse modo, deixo de acolher a proposição sub examine, entendendo ser necessária a
manutenção do requisito tal qual exigido no parágrafo segundo do Regimento Interno
do TED/OAB/ES, consignando que poderão ser eleitos julgadores do Tribunal de Ética
e Disciplina, advogados inscritos na Seccional do Espírito Santo, com mais de 05
(cinco) anos de exercício profissional.
Este é o voto que submeto à apreciação deste sodalício.

EMENTA E ACÓRDÃO
Ref.: Processo (Com) n.º 47622021-0
Tema
:
Modificação de cláusula de barreira
Proponente
:
Comissão da Jovem Advocacia da OAB/ES
Relatora
:
Ana Maria Bernardes Rocha de Mendonça Pezente
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EMENTA N.º _________ /ÓRGÃO ESPECIAL/2021

ALTERAÇÃO
DO
RITED/OAS/ES
PROPOSTA
PELA
COMISSÃO DA JOVEM ADVOCACIA – REDUÇÃO DE
CLÁUSULA DE BARREIRA – IMPOSSIBILIDADE –
EXIGENCIA DE CINCO ANOS DE EXERCÍCO PROFISSIONAL
PARA ELEIÇÃO DE JULGADORES DO TED/OAB/ES –
REQUISITO ADEQUADO. (i) Cláusula de barreira é espécie de regra
restritiva e, como tal, deve ser analisada sob o prisma do princípio da
isonomia. (iii) O requisito de cinco anos de exercício profissional é
requisito objetivo que visa propiciar o melhor desempenho da função.
(iv) Necessidade de tempo de maturação e sedimentação do
conhecimento acumulado durante o curso de direito, além de experiência
para apreciação das questões apresentadas. (iv) Proposição não acolhida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência, em
ambiente virtual, acordam os membros julgadores integrantes deste Órgão Especial do
Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional da OAB/ES, por unanimidade de
votos, observado o quórum exigido pelo RITED/OAB-ES, em .......................... nos
termos do voto da Relatora.

Vitória (ES), 05 de novembro de 2021

Ana Maria Bernardes Rocha de Mendonça Pezente.
Relatora
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De início, destaca-se o brilhantismo do voto prolatado pela Eminente Relatora, no que,
de logo, registro, acompanho em seu mérito. Não obstante, entendo prudente incluir
alguns pontos que, salvo melhor juízo, parecem-me necessários para uma resposta mais
exauriente à proposição debatida nestes autos.

Antes de avançar para matérias de competência e de mérito do presente expediente,
importante fazer breve contextualização, como passo a expor.

Em análise da justificativa do PL nº 9660/2018 (Deputado Federal RUBENS PEREIRA
JÚNIOR – PcdoB/MA), que fomentou a Lei nº 13875/2019, verifica-se que, em princípio,
a preocupação do legislador se procedeu exclusivamente acerca da participação na gestão

Dentre vários aspectos normatizados pelo diploma legal em comento, o sexto
capítulo trata sobre as eleições e os respectivos mandatos em cargos
administrativos relativos à própria OAB. Pela atual redação do §2º do artigo
63, que institui a chamada cláusula de barreira, fica vedado que patronos com
menos de cinco anos de exercício efetivo da profissão concorram nos pleitos
para preenchimento de vagas no Conselho Federal, Seccionais, Subseções e
demais órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil. Ocorre que pelo disposto
no primeiro parágrafo do mesmo artigo, todo advogado inscrito na Ordem é
obrigado a comparecer nas eleições. Ou seja, na prática exige-se que o patrono,
mesmo que recém integrado ao quadro da Ordem, efetivamente vote, não
podendo, no entanto, se candidatar se não cumprir com o supramencionado
requisito. Estas atuais disposições revelam enorme discrepância nos atos de
candidatura e voto que envolvem o direito ao sufrágio do advogado.
Reconhecemos que esta cláusula de barreira é em parte benéfica, já que,
obviamente, o advogado incorporado à Ordem precisa estar a par de toda
parte operacional e funcionamento de seu Conselho Profissional antes que
almeje assumir um importante cargo. É-nos certo, no entanto, que o prazo
atualmente exigido para que possa se candidatar é irrazoável, sendo o lapso de
três anos mais condizente com a realidade. (Destaques nossos)

Em sentido similar caminharam as justificativas dos PL nº 7053/2017 (Deputado Federal
ANDRÉ FUFUCA – PP/MA) e o PL nº 8289/2017 (Deputado Federal DANIEL VILELA
– PMDB/GO). Por seu turno, pouco mais aprofundado se apresentou o PL nº 9014/2017
(Deputado Federal RODRIGO PACHECO – PMDB/MG), em cujos fundamentos assim
restou consignado:

1

BRASÍLIA. CÂMARA DE DEPUTADOS. PL nº 9660/2018: Altera o artigo 63 da Lei 8.906 de 04 de Julho de 1994
-Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para dispor sobre cláusula de barreira. Disponível
em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node01g6oywo6a6wik45df6vva2skb15
284541.node0?codteor=1641877&filename=Tramitacao-PL+9660/2018>. Acesso em 05 nov. 2021.

Este documento foi assinado digitalmente por Everaldo Neves Neto Corteletti.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1158-0BB1-0ECF-668E.

administrativa da Ordem dos Advogados do Brasil, vide, in verbis1:
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Atualmente, de acordo com o artigo 63 do Estatuto, o candidato deve ter
exercido, efetivamente, a profissão há mais de 5 (cinco) anos, além de ter que
comprovar sua situação regular junto à OAB, bem como não ocupar cargo
exonerável ad nutum nem ter sido condenado por infração disciplinar (salvo
reabilitação). A presente proposta legislativa visa a reduzir este prazo de
efetivo exercício da profissão para 3 (três) anos, considerando ser este
tempo mais do que necessário para que o candidato adquira a experiência
necessária para ocupar quaisquer cargos dos órgãos da Ordem dos
Advogados do Brasil. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, o País
atingiu em novembro de 2016, o número de um milhão de advogados
cadastrados pelo seu Conselho Federal. O ambiente de alta competitividade
entre os advogados tem permitido, assim, a formação mais célere e completa
desse profissional, que poderá ocupar cargos junto à OAB e com ela colaborar
para o fortalecimento de função tão indispensável à administração da Justiça.

Segundo as razões acima expostas, a cláusula de barreira temporal reduzida a 03 (três)
anos seria suficiente para o exercício de quaisquer funções no âmbito da OAB. Em
primeira leitura, poder-se-ia concluir, então, que aludida redução também autorizaria a

Porém, leitura mais atenta indica conclusão diversa. Vejamos.

De acordo com o art. 63, § 2º, do EOAB (já com a redação conferida pela Lei nº
13875/2019, mencionada pela Ilustre Relatora), para fins de eleição ao cargo de
Conselheiro Seccional ou de Subseção é exigida a comprovação do exercício profissional
há mais de 03 (três) anos e para os demais cargos eletivos é exigida a comprovação do
exercício profissional há mais de 05 (cinco) anos. Vejamos:

Art. 63 do EOAB. (...) § 2º O candidato deve comprovar situação regular perante
a OAB, não ocupar cargo exonerável ad nutum, não ter sido condenado por
infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há
mais de 3 (três) anos, nas eleições para os cargos de Conselheiro Seccional e
das Subseções, quando houver, e há mais de 5 (cinco) anos, nas eleições para
os demais cargos. (Redação dada pela Lei nº 13.875, de 2019)

Embora não mencione expressamente quais seriam os cargos submetidos a 05 (cinco)
anos de barreira, verifica-se nas demais disposições aplicáveis ao Conselheiro de
Seccional (arts. 70 a 77 do EOAV c/c arts. 105 e 110 do Regulamento Geral c/c arts. 3º,
II, 44, VI e 86 a 93 do Regimento Interno da OAB/ES c/c arts. 5º e 32 a 35 do Regimento
Interno do TED-OAB/ES) e de Conselheiro de Subseção (arts. 70 a 74 do EOAB c/c art.
120, §§ 1º a 4º, do Regulamento Geral) e, sobretudo, nas regras de independência
institucional entre os Conselhos de Seccional e TED (arts. 3º, II e IV, 44, VI, 83 e 86 a
93, todos do Regimento Interno da OAB/ES) que os membros do TED são eleitos pelo
Conselho. A propósito:

Este documento foi assinado digitalmente por Everaldo Neves Neto Corteletti.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1158-0BB1-0ECF-668E.

participação (instrução, julgamento ou em fase recursal) em processos ético-disciplinares.

Este documento foi assinado digitalmente por Everaldo Neves Neto Corteletti.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1158-0BB1-0ECF-668E.
DataGED Pag: 23 de 37

Art. 43 do RIOAB/ES. Proceder-se-á, na sequência, à eleição dos componentes
do Tribunal de Ética e Disciplina, podendo, cada Conselheiro, indicar até 15
(quinze) advogados que preencham os requisitos do artigo 75 deste Regimento.
Art. 75 do RITED/ES. O Tribunal de Ética e Disciplina será composto por 15
(quinze) membros, dentre integrantes do Conselho Seccional ou Advogados de
notável saber jurídico, ilibada reputação ético-profissional, com mais de 10 (dez)
anos de efetivo exercício profissional, escolhidos na sessão inaugural, na forma
determinada pelo Art. 43 deste Regimento.

Ainda que a eleição seja indireta, tal não pode ser olvidada como existente. Portanto, aqui,
isto é, para eleição para ingressar nos quadros de TED, vige a cláusula quinquenal.

Conclusão objetiva que se alcança a partir da certeza de existir eleição para composição
do TED: se é certa a existência do princípio da reserva legal, deve a norma infralegal
contra legem, nesta extensão, ser interpretada à luz da norma legal posterior, que revoga

compreendido como tempo de 05 (cinco) anos para participação do cargo eletivo de
componente do TED-OAB/ES – sendo desejável que o Conselho da OAB/ES ajuste a
redação do Regimento Interno, embora prescindível.

Fincadas as premissas gerais acima, de logo, verifica-se haver completa incompetência
do Órgão Especial do TED-OAB/ES para analisar a presente matéria, uma vez que o
RITED-OAB/ES apenas transcreveu norma prevista na Lei nº 13875/2019 e que, por seu
turno, somente pode ser modificada por igual diploma normativo, por evidente
necessidade de simetria e reserva legal. Por mera prospecção analítica, assevero que se
não houvesse a previsão expressa no art. 63, § 2º, do EOAB (pela Lei nº 13875/2019),
competiria aos Conselhos Seccionais, por seus plenos, a estipulação das regras para os
fins de análise de cláusula de barreira nos TEDs, vide art. 58 do EOAB. No caso do
Conselho da OAB/ES, houve a escolha institucional (art. 3º do RIOAB/ES) por conferir
ao TED a elaboração de suas normas, como foi corroborado pelo CFOAB na análise da
atual redação conferida ao RITED-OAB/ES. Por seu turno, o pleno do TED-OAB/ES
atraiu para si (mediante Órgão Especial) a competência de reforma ao seu próprio
Regimento Interno (nos moldes do art. 3º, IV, do RIOAB/ES), o que foi mantido pelo
Conselho Estadual. Desse modo, em verdade, de fato, competiria ao Órgão Especial do
TED-OAB/ES a análise da matéria, se houvesse a possibilidade de modificação infralegal
e, como não há, evidente a incompetência absoluta para o enfrentamento meritório.
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De todo o modo, apenas por força do debate, avanço ao mérito.

No mérito, caminho em comum acordo à Eminente Relatora, compreendendo justificada
a medida temporal posta. Sobre esse ponto, também relevante aduzir que a atual redação
do Regimento Interno do TED-OAB/ES foi elaborada por comissão própria, submetida
ao pleno do TED-OAB/ES e do Conselho Seccional, e, submetido ao Conselho Federal,
houve solicitação de adequação normativa em pontos outros, mas não no mérito da
cláusula de barreira. Por esse prisma, também não mereceria reforma.

Vale destacar que mesmo não sendo possível a modificação infralegal da cláusula de
barreira, pela reserva legal e pela simetria, a sua existência não se distancia da
preocupação de proximidade com a “jovem advocacia” ou, para além dessas, com a

OAB, inclusive dos TEDs. Tanto assim é que, em sessão primeira do Conselho Estadual
de cada Seccional, compete aos Conselheiros eleitos [incluindo os advogados com 03
(três) anos de carreira] indicar advogados para, eleitos, comporem o Tribunal de Ética e
Disciplina. No âmbito do TED-OAB/ES ainda se foi mais além: dentre os eleitos para
ingressarem ao TED-OAB/ES, 02 (dois) de seus componentes com a inscrição mais
recente na Seccional comporão, obrigatoriamente, os quadros do órgão fracionário
especial – Órgão Especial, cuja competência é tão relevante, inclusive, para edição de
Súmulas, dirimir conflitos de competência etc. Portanto, há, sim, uma participação da
“jovem advocacia” em decisão (em verdade, eleição) de membros que compõe o TED e,
no TED-OAB/ES, ainda, valorizam-se aqueles de mais nova inscrição em deliberações
de relevância e complexidade presumidas. Assim, evidente a valorização institucional.

Por fim, apenas um registro crítico. Os Conselheiros de Seccional e os Conselheiros de
Subseção também atuam em processos ético-disciplinares, a exemplo fase de instrução
em Subseções e fase recursal em processos ético-disciplinares e instrução e julgamento
de processos de inidoneidade em Seccionais. Desse modo, ao que parece, há duas
métricas temporais díspares no art. 63, § 2º, do EOAB com a redação conferida pela Lei
nº 13875/2019: ao exercício típico da atividade judicante em processos ético-disciplinares
(componentes do TED-OAB/ES) se aplica cláusula de 05 (cinco) anos; todavia, em
atípicas funções judicantes ético-disciplinares (Conselheiros de Seccional e de Subseção)
se aplica cláusula de 03 (três) anos. Não há dúvida acerca da ausência de caráter
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homogêneo – todavia, essa matéria somente pode ser enfrentada, como dito, pelo
Congresso Nacional, não pelas Seccionais ou pelos Tribunais de Ética e Disciplina.

Por tudo isso, entendo que a matéria sequer haveria de ser conhecida e, o sendo, no mérito,
rechaçada – o que, por pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, ora se propõe,
não se fazendo necessário o debate e a votação acerca da incompetência, porquanto atende
ao princípio da segurança jurídica e estabilização das decisões o presente enfrentamento
de mérito, conclusivo em seus próprios termos.
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É como voto.

Este documento foi assinado digitalmente por Everaldo Neves Neto Corteletti.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1158-0BB1-0ECF-668E.
DataGED Pag: 26 de 37

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as
assinaturas clique no link: https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1158-0BB1-0ECF-668E ou vá
até o site https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código para verificação: 1158-0BB1-0ECF-668E

Hash do Documento
C7F3FA65305E33F3F89880C3A02BC627770C583DEF3B03FC82CE6C8638A5B849
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/11/2021 é(são) :

EVERALDO NEVES NETO CORTELETTI - 118.229.207-01 em
08/11/2021 10:38 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

DataGED Pag: 27 de 37

Ordem dos Advogados do Brasil
Seção do Estado do Espírito Santo
Tribunal de Ética e Disciplina

VOTO VISTA

Em síntese, a d. relatora, Dr.ª ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONÇA PEZENTE,
votou por rejeitar a proposição da Comissão da Jovem Advocacia, de reduzir de cinco
para três o tempo mínimo de exercício profissional para que o advogado ou a advogada
possam integrar os quadros do Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional capixaba.
Adiro ao voto de Sua Excelência, fazendo, contudo, alguns registros complementares.
Através do Provimento n.º 162/2015, que instituiu “o Plano Nacional de Apoio ao Jovem Advogado Brasileiro”, o Conselho Federal da OAB estabeleceu como diretriz institucional “o apoio e a ampla participação dos jovens advogados nas decisões das Seccionais e Subseções”1. Em 2018, quando do julgamento da Proposição n.º 49.0000.2018.
000746-6/COP, àquela r. categoria foi “assegurado o direito de participar das eleições
da OAB, concorrendo aos cargos em disputa, desde que comprovado o efetivo exercício
profissional de 03 (três) anos para os cargos de Diretoria e Conselho Federal” 2.
1

Art. 2, V.

2

PROPOSIÇÃO N. 49.0000.2018.000746-6/COP. Origem: Conselheiro Federal Roberto Charles de
Menezes Dias (MA). Conselheiro Federal Leon Deniz Bueno da Cruz (GO). Conselheiro Federal Gustavo Ramiro Costa Neto (PE). Assunto: Jovem advogado. Proposição de extinção da cláusula de barreira (Art. 63, §2º do EAOAB). Redução do período do exercício da profissão para o exercício de cargo
eletivo na OAB. Relator: Conselheiro Federal Luís Claudio Alves Pereira (MS). EMENTA N.
36/2018/COP. CLÁUSULA DE BARREIRA - ARTIGO 63, §2º, DA LEI 8.906/1994. ALTERAÇÃO.
Para efetivo cumprimento do Provimento n. 162/2015-CFOAB, a jovem advocacia deve ter assegurado
o direito a participar das eleições da OAB, concorrendo aos cargos em disputa, desde que comprovado o
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Foi então promulgada a Lei n.º 13.875/19, que modificou o artigo 63, §2, do Estatuto da
Advocacia e da OAB (EAOAB). A redação atual é a seguinte:
Art. 63. A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena do mês de novembro, do último ano do mandato, mediante cédula
única e votação direta dos advogados regularmente inscritos.
§2 O candidato deve comprovar situação regular perante a OAB, não ocupar cargo
exonerável ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há mais de 3 (três) anos, nas eleições
para os cargos de Conselheiro Seccional e das Subseções, quando houver, e há
mais de 5 (cinco) anos, nas eleições para os demais cargos. [g.n.]

Em observância, portanto, à diretriz fixada pelo CFOAB no Prov. 162/2015, de incentivar a jovem advocacia a participar das decisões das Seccionais e Subseções – friso,
“decisões das Seccionais e Subseções” – foi alterada a legislação (EAOAB), de forma
a permitir aos advogados e advogadas com três ou mais anos de experiência profissional
o direito de se candidatarem aos cargos eletivos de Conselheiro Seccional e das Subseções; para os demais, o limite quinquenal remanesce.
É válido rememorar que o Estatuto da Advocacia e da OAB (EAOAB), Lei 8.906/1994,
conferiu à Seccional competência privativa para “definir a composição e o funcionamento do Tribunal de Ética e Disciplina, e escolher seus membros”3. Já o Regulamento
Geral da OAB (1994) dispôs que “[o]s Conselhos Seccionais definem nos seus Regimentos Internos a composição, o modo de eleição e o funcionamento dos Tribunais
de Ética e Disciplina [...]”4. Foi o que fez a Seccional: em seu Regimento Interno5
(1995), fixou dez anos como como marco limite (mínimo) de experiência profissional.6
efetivo exercício profissional de 03 (três) anos para os cargos de Diretoria e Conselho Federal. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência, decidem os membros do Conselho
Pleno do Conselho Federal da OAB, por unanimidade e, em parte, por maioria, em acolher o voto do
Relator, parte integrante deste. Brasília, 02 de outubro de 2018. Claudio Lamachia, Presidente. Luís
Claudio Alves Pereira, Relator. (DOU, S. 1, 08.10.2018, p. 229).
3

Art. 58, XIII.
4

5
6

Art. 114.
Disponível em: http://oabes.org.br/arquivos/normas/6X8Mnd/6X8Mnd.pdf. Acesso em 4 nov. 2021.
Art. 75.

2
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Com a promulgação do vigente Código de Ética e Disciplina da OAB (CED), em 2015,
os Conselhos Seccionais e os Tribunais de Ética e Disciplina (TED) foram instados a
rever ou elaborar seus respectivos “Regimentos Internos, adaptando-os às novas regras e
disposições” nele contempladas. Com relação aos TEDs, tais normativas deveriam ser
“submetid[a]s à aprovação do respectivo Conselho Seccional e, subsequentemente, do
Conselho Federal.” 7 Isso também ocorreu: o Regimento Interno/TED, de 2020, já homologado, fixou cinco anos como marco limite mínimo de experiência profissional8,
derrogando, por assim dizer, o disposto no RI/OAB.
Também a Comissão Temporária para Elaboração do Regimento Interno da Seccional
da OAB/ES, presidida pelo Dr. MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA,9 atual SecretárioGeral, submeteu ao Conselho, ao cabo de seus trabalhos, redação final prevendo cinco
anos como limite mínimo de experiência profissional para integrar os quadros do TED.
É diretriz institucional da Ordem, portanto, incentivar “o apoio e a ampla participação
dos jovens advogados nas decisões das Seccionais e Subseções”; por isso, foi modificada a legislação (o EAOAB) para permitir que advogados e advogadas com a partir de
três anos de experiência profissional concorram a cargos eletivos de Conselheiro Seccional e das Subseções, mantendo-se, todavia, cinco anos para os demais cargos; a
Seccional ostenta competência privativa para definir a composição e funcionamento
do TED; o RI/OAB, derrogado em parte pelo atual RI/TED (este, repita-se, já homologado), exige cinco anos como o limite etário mínimo de experiência profissional para
integrar os quadros do TED.
Referido prazo se revela absolutamente razoável. Sua manutenção se traduz em critério
objetivo, isonômico, racional, apto a garantir que os integrantes do Tribunal de Ética e
Disciplina ostentem bagagem (acadêmico-profissional) suficiente que lhe permita, por
meio desse cabedal que só a experiência proporciona, a vivência, a maturidade necessária para responder consultas que nortearão a classe, julgar co-iguais por potenciais in-

7

Art. 74.

8

Art. 4, §2.

9

Criada através da Portaria n.º 74/2021 do Presidente da OAB/ES.

3
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frações ético-disciplinares que tenham praticado e, em hipóteses excepcionais, mais
gravosas, até mesmo afastá-los cautelarmente, via incidentes de suspensão preventiva.
É nesse espírito que TEDs como o de São Paulo10, Santa Catarina11, Minas Gerais12,
Distrito Federal13, Bahia14, Pará15 e Ceará16, dentre outros, ou exigem cinco ou dez anos
de atividade profissional mínima para o exercício de tão relevante função.
Por esses motivos, e como mencionado, adiro, respeitosamente, ao voto de Sua Excelência, fazendo, nos entanto, as considerações ora apresentadas.
É o pronunciamento.
Vitória/ES, 4 de novembro de 2.021.
Documento assinado digitalmente
BRUNO JOSÉ CALMON DU PIN TRISTÃO GUZANSKY

10
Art. 2. Disponível em: https://www.oabsp.org.br/tribunal-de-etica-e-disciplina/regimentointerno/regimento-interno-ted-2019/. Acesso em 4 nov. 2021.
11
Art. 31. Disponível em:
https://oabsc.s3-sa-east-1.amazonaws.com/arquivo/file_5cd586731b855.pdf. Acesso em 4 nov. 2021.
12
Art.
29.
Disponível
em:
https://www.oabmg.org.br/areas/institucional/doc/regimento_interno_ted_2019.pdf. Acesso em 4 nov.
2021.
13
Art. 2. Disponível em: https://oabdf.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Regimento-TED.pdf. Acesso
em 4 nov. 2021.
14
Art.
2.
Disponível
em:
https://www.oabba.org.br/fotos/oab_institucionais/21/mg/RI_TED_OAB_BA_2019.pdf. Acesso em 4 nov. 2021.
15
Art. 6. Disponível em: http://www.oabpa.org.br/index.php/component/phocadownload/file/449regimento-interno-ted-2019. Acesso em 4 nov. 2021.
16
Art. 8. Disponível em: https://oabce.org.br/wp-content/uploads/2012/03/Regimento-Interno-doTribunal-de-Ética-e-Disciplina-da-OABCE.pdf. Acesso em 4 nov. 2021.
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO ORGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ÉTICA
E DISCIPLINA DA OAB, SECCIONAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA AOS
05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL VINTE
UM***********************************************************************

Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um , reuniu-se em ambiente
virtual (via zoom meeting) o Órgão Especial do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/ES, com
a presença do Drs. MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO, Presidente em
Exercício do Órgão Especial e dos membros, ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE
MENDONÇA PEZENTE, BRUNO JOSÉ CALMON DU PIN TRISTÃO GUZANSKY,
EVERALDO NEVES NETO CORTELETTI, FABIANO

CABRAL DIAS, ISABELA

NORBIM DE OLIVEIRA, JULIANA PAES ANDRADE. Ausência injustificada dos doutores
CÍCERO QUEDEVEZ GROBERIO e LORENA RUBERTH GAUDIO. Aberta a sessão
jurisdicional, passou-se à apreciação pela ordem, o seguinte PROCESSO Nº Processo nº
47622021-0 Proponente: Comissão da Jovem Advocacia da OAB/ES. Relator(a): Dr(a). Ana Maria
Bernardes Rocha de Mendonça Pezente. De início, pelo Presidente foi realizada as saudações
iniciais. Após, iniciada a leitura do Relatório pela relatora, foi aberto o prazo de quinze
minutos para sustentação do(a) Dr(a). Luciana Mateus Procópio Reis, membra da Jovem
Advocacia da OAB/ES, Membro da Comissão. Finalizada a sustentação da Dra Luciana, foi
lido o voto pela relatora. Pelo Presidente do ato, foi colhido os votos por ordem alfabética,
iniciando pelo Dr. Bruno José Calmon, aque aderiu ao voto da relatora, fazendo, contudo,
alguns registros complementares (anexo). Em seguida, foi colhido o voto do Dr. Everaldo
Corteletti, que acompnhanhou a relatora, acompanhou a relatora em seu mérito, entendo prudente
incluir alguns pontos que, necessários para uma resposta mais exauriente à proposição debatida
nestes autos. Colhidos os votos dos membros Fabiano Cabral Dias, Isabela Norbim de Oliveira
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e Juliana Paes Andrade que também acompanhou a relatora. Restando a seguinte DECISÃO: “Por
UNANIMIDADE, nos temros do voto da relatora”. E, nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a Sessão, do que, para constar, eu Danielly Souza Pereira, (Secretaria do TED-OAB/ES),
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será pelo Presidente assinada.
Vitória/ES, 05 de novembro de 2021.

Marlilson Machado Sueirom de Carvalho
Presidente do Órgão Especial
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