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GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TED

RESOLUÇÃO

Resolução TED n°. 7/2022

Padronizar a colheita de prova oral em audiência perante as Turmas Disciplinares e as Comissões de Ética e 
Disciplina da OAB/SP.

O Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, no 
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, nos termos do artigo Io, inciso VI, do Regimento Interno 
do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP.

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar o procedimento do processo ético-disciplinar no âmbito das 
Turmas Disciplinares do TED e das Comissões de Ética e Disciplina;

CONSIDERANDO mais especificamente a necessidade de padronizar a colheita de prova oral em audiência 
perante as Turmas Disciplinares do TED e das Comissões de Ética e Disciplina;

CONSIDERANDO que o art. 342 do Código Penal prevê expressamente em sua redação a possibilidade da 
prática do crime de falso testemunho em processo administrativo;

CONSIDERANDO, por fim, a aplicação subsidiária da legislação processual comum aos processos ético- 
disciplinares, por força do disposto no art. 68 da Lei Federal n° 8.906/94;

RESOLVE:

Artigo Io- Nas instruções processuais perante as Turmas Disciplinares ou as Comissões de Ética e 
Disciplina onde houver colheita de prova oral a pessoa que for ouvida como testemunha deve ser 
devidamente compromissada, nos termos do art. 203 do Código de Processo Penal.

Artigo 2o - Para o fim descrito no artigo anterior devem ser observadas as exceções constantes dos artigos 
206, 207 e 208 do Código de Processo Penal.

Artigo 3o - Da mesma forma devem ser observados os dispositivos da Lei n° 13.869/2019 (Lei de Abuso de 
Autoridade).

Artigo 4o - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário.

São Paulo, 14 de julho de 2022.

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