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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 - Distrito Federal

Distrito Federal, data da disponibilização: 17/04/2020

TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA

PORTARIA

PORTARIA

PORTARIA Nº 18, de 16 abril de 2020.

Regula o uso da plataforma virtual de reuniões no âmbito do Tribunal de Ética e Disciplina.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL – CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso
das atribuições que lhe conferem o art. 24, inciso VII do Regimento Interno do Tribunal de Ética,
resolve:

Considerando a necessária adoção de medidas de prevenção contra o espalhamento social do
coronavírus (COVID-19), conforme orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS);

Considerando as orientações dos órgãos do Distrito Federal e brasileiros responsáveis pelo
sistema de saúde;

Considerando a Portaria 18/2020 da OAB/DF, que suspende as reuniões presenciais do Tribunal
de Ética e Disciplina;

Considerando a Portaria 28/2020 da OAB/DF, que regula o uso da plataforma virtual no âmbito
das Comissões Temáticas.

Considerando os exemplos dos 3 (três) poderes da república que têm utilizado referidas
plataformas para manter seu funcionamento, ainda que de forma mínima, incluído o Supremo
Tribunal Federal.
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Art. 1º. Torna oficial a modalidade de reunião virtual, por plataforma disponibilizada pela Ordem
dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal, para realização de audiências e das
sessões de julgamento ordinárias e extraordinárias do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF.

Art. 2º. Fica designada a Secretaria do TED-OAB/DF para orientar e agendar as reuniões que se
referem esta portaria, assim como para tirar as dúvidas que possam existir pelas partes
interessadas, membros julgadores e advogados.

Art. 3º. A Secretaria do TED intimará as partes na forma legal, oportunizando o direito à
sustentação oral, na sessão virtual, pelo prazo regimental.

Art. 4º. As partes interessadas em exercer o direito de sustentação oral devem comunicar à
Secretaria do TED, no prazo de 3(três) dias úteis a partir da data da intimação, pelo e-mail
ted@oabdf.com, informando:

I - o número do processo constante na pauta;

II - o número de telefone celular e e-mail que será utilizado para envio da chave de acesso à
reunião da turma.

Parágrafo Único. Para se garantir às partes representadas amplo acesso às sessões virtuais do TED,
em caso de requerimento da parte em até 5 (cinco) dias antes da sessão, a Secretaria deverá
disponibilizar um terminal de computador e um funcionário para o acompanhamento da parte
durante toda a sessão de julgamento, de forma a suprimir toda e qualquer eventual dificuldade
técnica.

Art. 5º Um dia útil antes do julgamento as partes receberão a chave de acesso para ingressar na
sessão, no horário especificado na intimação, com prazo de tolerância de dez minutos.

Art. 6º A gravação ou a divulgação de sessão ou audiência realizada virtualmente configurará
violação ao sigilo de que dispõe o artigo 72, §2º, do da Lei 8.906/94.

Art. 7º Aplica-se nos julgamentos e audiências virtuais o Regimento Interno do TED.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de abril de 2020

Antonio Alberto do Vale Cerqueira
Presidente do TED-OAB/DF
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