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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 - São Paulo

São Paulo, data da disponibilização: 04/08/2022

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TED

RESOLUÇÃO

Resolução TED n°. 10/2022

Disciplina no âmbito do Tribunal de Ética e Disciplina (“TED”) da Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seção de São Paulo (“OAB/SP”) o procedimento a ser adotado para as citações e 
intimações de Representados que se encontrem presos em Centros de Detenção e/ou Salas do 
Estado Maior.

O Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Sec,a~o de 
Sa~o Paulo, no uso de suas atribuicJo~es estatuta'rias e regimentais e nos termos do artigo Io, 
inciso VI, do Regimento Interno do TED, assim como o Presidente da Comissão de Direitos e 
Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Sec,a~o de Sa~o Paulo, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais e nos termos do artigo 69, alínea “e”, do Regimento Interno 
da OAB/SP,

Considerando que o caput do artigo 68 da Lei Federal n° 8.906/94 (“Estatuto da Advocacia e da 
OAB”) estabelece expressamente que, “Salvo disposição em contrário, aplicam-se 
subsidiariamente ao processo disciplinar as regras da legislação processual penal comum e, aos 
demais processos, as regras gerais do procedimento administrativo comum e da legislação 
processual civil, nessa ordem”;

Considerando que na legislação especial que rege o procedimento ético-disciplinar (qual seja, o 
Estatuto da Advocacia e da OAB) não há disposição legal expressa que trate da hipótese das 
citações e intimações de Advogados (Representados) que se encontrem presos em Centros de 
Detenção e/ou Salas do Estado Maior; e

Por fim, considerando o quanto já decidido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil (“CFOAB”) por ocasião da análise do Recurso n° 49.0000.2018.009428-4/SCA-TTU 
(Ementa n° 017/2019/SCA-TTU, DEOAB, a. 1, n. 25, 4.2.2019).
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RESOLVE:

Art. Io. - É assegurado ao Advogado representado em procedimento ético-disciplinar, e que se 
encontre preso, recolhido em regime fechado ou semiaberto em estabelecimento prisional, o direito 
de ser citado e intimado pessoalmente dos atos e termos do processo disciplinar, na forma dos 
artigos 360 e 370 do Decreto-lei n° 3.689, de 03 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal -

Parágrafo Primeiro. O disposto no caput do artigo Io aplica-se especialmente nos casos em que o 
Advogado, então representado e preso, patrocine sua defesa em causa própria.

Parágrafo Segundo. Para o cumprimento do disposto na presente Resolução, o Advogado 
representado que estiver recolhido ao cárcere deverá ser pessoalmente citado e/ou notificado por 
02 (dois) membros da Comissão de Prerrogativas lotados na Subseção da OAB que jurisdicione a 
Comarca do local em que se encontre recolhido o Representado, ou mesmo por integrante da 
Turma Disciplinar do TED competente para o julgamento do procedimento disciplinar em Primeira 
Instância.

Art. 2o. -Naquelas hipóteses em que os procedimentos éticos disciplinares já se encontrem em 
curso a partir da data da publicação da presente Resolução, e já tendo ocorrido a tentativa frustrada 
de citação e intimação por carta e/ou via Editalícia, caberá ao Relator do processo no TED 
oportunizar antes do julgamento por uma de suas Turmas Disciplinares a citação e/ou intimação 
pessoal do Advogado, então representado e preso, para oportunizar que este, querendo, assuma sua 
defesa em causa própria ou ápenas complemente as razões de sua defesa prévia e/ou razões finais 
eventualmente apresentadas por Defensor Dativo nomeado para tanto, sem que isso implique 
qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Art. 3o. - O disposto na presente Resolução aplica-se, no que couber, naquelas hipóteses de 
instauração de procedimento de suspensão preventiva de que trata o § 3o do artigo 70 do Estatuto 
da Advocacia e da OAB, no qual o Advogado possui o direito de comparecer à Sessão Especial 
para análise das razões de sua suspensão preventiva.

Parágrafo Único. Na hipótese descrita no caput do artigo 3o, e estando o Advogado representado 
recolhido ao cárcere, em regime fechado ou semiaberto, a sua notificação pessoal para a Sessão 
Especial deve ser feita diretamente por meio de requisição ao Diretor do estabelecimento prisional, 
a quem caberá a avalição das possiblidades de apresentação pessoal do Advogado preso ao TED, 
sendo que, na hipótese de negativa, a sua apresentação far-se-á em ambiente virtual, sem que isso 
configure qualquer violação ao sigilo do processo disciplinar, bem como ofensa ao princípio do 
contraditório e da ampla defesa.

Art. 4o. - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, 21 de julho de 2022.

(a) Guilherme Magri - Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina.

(a) Luiz Fernando Pacheco - Presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas.
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