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Este Relatório, referente ao exercício de 2022, contempla informações sobre a
composição, acervo processual, objetivos alcançados, atividades realizadas e
projetos realizados pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/PB no exercício da
suas atribuições legais e regimentais.

O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/PB é composto por advogado(a)(s)
designados pelo Presidente da Seccional da Paraíba, que atendam aos requisitos de
inscrição, comprovem efetivo exercício profissional há mais de 5 (cinco) anos,
possuam notório saber jurídico, ilibada reputação e que não tenham sofrido qualquer
penalidade disciplinar
.
 No dia 26 de janeiro de 2022, por meio da Portaria n. 009/2022/GP, o Presidente da
Seccional Paraíba, Dr. Harrison Targino, nomeou os seguintes advogado para compor
o TED/PB:

PRESIDENTE: Paulo Cristovão Alves Freire – OAB/PB no 3.006
VICE-PRESIDENTE: Stanley Marx Donato Tenório – OAB/PB no 12.660
SECRETÁRIO: Monica Lucia Cavalcanti de Albuquerque Duarte – OAB/PB no 10.278

PRIMEIRA TURMA: Stanley Marx Donato Tenório – OAB/PB no 12.660, Antonio de Pádua
Pereira de Melo Júnior – OAB/PB no 9.548, Cleanto Gomes Pereira Júnior – OAB/PB no 15.441,
Guilherme Almeida de Moura – OAB/PB no 11.813 e Maria de Fátima de Sá Fontes – OAB/PB
no 2.696;

SEGUNDA TURMA: Monica Lucia Cavalcanti de A. Duarte Mariz Nobrega – OAB/PB no 10.278,
Ana Marta de Queiroz Quirino – OAB/PB no 19.204, Bruno Faro Eloy Dunda – OAB/PB no
10.235, Fabio Firmino de Araújo – OAB/PB no 6.509, George Ottavio Brasilino Olegario –
OAB/PB no 15.013 e Tiago Sobral Pereira Filho – OAB/PB no 6.656;

TERCEIRA TURMA: Carlos Neves Dantas Freire – OAB/PB no 2.666, Diego Fabricio Cavalcanti
de Albuquerque – OAB/PB no 15.577, Giovanna Castro Lemos Mayer – OAB PB no 14.555,
Renata Siqueira Alcântara – OAB/PB no 12.370 e Clara Alexandre Meira Steimuller - OAB/PB
nº 17.002;

QUARTA TURMA: Manoel Clementino de Freitas – OAB/PB no 6.704, Ana Marcela Jordão
Pereira – OAB/PB no 18.730, Anibal Bruno Montenegro Arruda – OAB/PB no 8.571, Antonio
José Araújo de Carvalho – OAB/PB no 7.022;

QUINTA TURMA: Paulo Cesar de Medeiros – OAB/PB 11.350, Cícero Ernany Alves Quirino –
OAB/PB no 14.002, Jose ́ Orlando Pires Ribeiro de Medeiros – OAB/PB no 16.905, José Rivaldo
Rodrigues – OAB/PB no 7.437 e Renata Aristoteles Pereira – OAB/PB no 10.759;
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A Direção do TED possui o controle completo do seu acervo processual, sabendo com
precisão a fase dos processos e até mesmo o índice de produtividade. Com base nesse
acompanhamento é possível encontrar os pontos de congestionamentos e enfrentá-los
com maior precisão e acertividade.

Disponibilizamos todas as ferramentas necessárias para que os relatores do TED possam
desenvolver um trabalho célere e de qualidade.

Semestralmente é enviado a cada relator a lista atualizada dos processos que estão sob sua
relatoria, contendo a fase e a hipotética data de prescrição, possibilitando-lhes  adotar um
plano de ação. 

O Tribunal possui gráficos que permitem: (I) acompanhar a fase em que os processos se
encontram (admissibilidade, instrução e voto); (II) rastrear o volume de processos por
relator, inclusive com destaque na data prescricional; (III) e detectar a sobrecarga de
processo buscando eliminar eventual morosidade processual. 

Com organização e tempo,
acha-se o segredo de fazer
tudo e bem feito.

Organização
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Desempenho:
Segue o índice de novas representações, julgamentos e índice de punitividade do
TED/PB :

As metas de desempenho são uma boa maneira de monitorar e medir o progresso. 

Os relatórios de desempenho do 1Doc aponta que o TED/PB possui 99.09%  de
eficiência no trabalho e 99,95% de engajamento no sistema, superando em muito a
média geral da instituição.

As metas de desempenho claras e concretas facilitam a geração de dados relevantes,
consistentes e comparáveis ao longo do tempo, em formatos que seu público possa
entender e apreciar.

NOVAS REPRESENTAÇÕES 

Durante o exercício de 2021, o Tribunal de Ética OAB/PB autuou um total de 148 novas
representações. 

Em razão do restabelecimento do fluxo pós pandêmico na sociedade, esse número
aumentou e no exercício de 2022  o TED – OAB/PB autuou um  total de 169 novas
representações, indicando uma média mensal de 14 novas representações.

Considerando o ingresso de novos profissionais nos quadros da ordem e a discrepância
com os números pré pandêmicos, acredita-se que o número das novas representações
em 2023 continue a crescer.
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 Após análise dos infográficos, chegamos a seguinte conclusão: 

1ª - Restabelecimento de novas representações aos níves pré pandemia; 
2ª - O número de produtividade vem acompanhando proporcionalmente o aumento das novas representações;
3ª - Aumento de julgamento derivou do aumento de Turmas (4-5) e quantidade de membros (15-27); 
4ª - Aumento do índice de punitividade;

TURMAS E JULGAMENTOS

 Até o primeiro trimestre de 2020, o TED/PB exercia suas atribuições exclusivamente por
meio do órgão plenário, composto por todos os membros do Tribunal.

 No segundo semestre daquele mesmo exercício, em razão das adaptações necessárias
ao enfrentamento da era COVID,  o Presidente do TED, autorizado pelo novo regimento
da Seccional Paraíba, criou 04 turmas julgadoras e estabeleceu o julgamento
telepresencial, fato que proporcionou o aumento do número de julgamentos.

 Em 2022, almejando melhorar o desempenho de instrução e julgamento, o Presidente da
Seccional Harrison A. Targino criou mais uma turma e aumentou o quadro do TED em
mais de 80%, passando o TED a contar com 27 membros. 

Essa medida impulsionou o TED possibilitando que as turmas se reunissem e julgassem
90 processos disciplinares, alcançando um índice de punitividade de 43%..

CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE

Inaugurado pela Resolução n. 002/2015 do Conselho Federal, o instituto da
admissibilidade, previsto no art. 58, §3, do Código de Ética e Disciplina, é definido como
um dos principais institutos responsáveis pelo controle quantitativo e qualitativo das
representações.

 O juízo de admissibilidade serve, a um só tempo, como filtro de proteção aos advogado
contra representações atípicas, mas também como instrumento de regularização de
denúncias graves.

Embora o TED/PB tenha dispensado a criação de uma comissão própria para a
admissibilidade (art. 58, §7, do Código de Ética e Disciplina), o órgão manteve um rígido
controle sobre as novas representações, que é realizado pelo próprio relator instrutor.
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O gráfico demonstra que das 169 representações autuadas no
em 2022, apenas 38% (aproximadamente) de representações,
preencheram os requisitos de admissibilidade previstos no art.
57 do Código de Ética e Disciplina da OAB, enquanto que 13%
daquelas foram emendadas e/ou 43% arquivadas liminarmente 
 por atipicidade da conduta e/ou ausência de lastro probatório
mínimo.



Anualmente o Conselho Federal da OAB em parceria com a Corregedoria Estadual
estabelecem metas de julgamento. Embora todos os processos sejam importantes,
alguns são alvos de maior prioridade do que outros. Vejamos:

Prescrição

Em atenção a regra de prescrição elencada no
art. 43 do EAOAB e ao princípio da duração
razoável do processo, esses processos são alvos
de prioridade.
Alerta máximo às hipóteses do art. 43, §1., EAOAB. 

Suspensão preventiva

O art. 70, §3, do EAOAB,  disciplina que o  TED
pode suspender preventivamente o advogado 
 em caso de repercussão prejudicial à dignidade
da advocacia e, ao fim, informa que o PED deve
ser concluído no prazo máximo de noventa dias.
Diante da complexidade muitas vezes esses
processos não são concluídos nesse período,
entrando, pois em regime de preferência.

Matéria

Por questão de política institucional alguns
processos carregam temas simbólicos que
afetam toda a advocacia.  Por esse motivo esses
processos recebem tratamento diferenciado, a
exemplo da própria consulta (art. 64 da CED). 

Prioridades
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E daqui pra frente? O Tribunal hoje alcança um nível de maturidade e organização que permite olhar
com otimismo e traçar metas concretas para o futuro. Este progresso é derivado de um trabalho
contínuo; que necessita do apoio e acompanhamento constante para aplicar os ajustes necessários.
Com essa ideia, trazemos as seguintes propostas:

Interiorização

Comissão com projeto elaborado e calendário definido. 

Um dos principais objeivos de gestão da Seccional e o TED é
a integração da advocacia por meio do mecanismo da
interiorização. No TED especificamente esse mecanismo
será instrumentalizado através da capacitação da diretoria,
corpo funcional e advogados das subseções.

Pedagogia

 Comissão com projeto elaborado e calendário definido. 

Conforme previsão do EAOAB (Art. 70), compete ao TED:
organizar, promover e ministrar cursos, palestras, seminários
e outros eventos da mesma natureza acerca da ética
profissional do advogado ou estabelecer parcerias com as
Escolas de Advocacia, com o mesmo objetivo;

Celeridade

Mapeamento de todos os processos com risco iminente
de prescrição no exercício de 2023 e antecipar as do
exercício 2024. 

Outro compromisso firmado por esta gestão é dar
efetividade ao art. 5, LXXVIII, da CF, que impõe a duração
razoável do processo. 
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Aos membros do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/PB, advogados voluntários, 
 que mesmo com pouco tempo, doam-se e compartilham  conhecimento em busca
de tornar a advocacia mais forte e respeitada.

Ao Presidente da Seccional e sua diretoria;
Aos Membros Conselheiros do TED;
Aos colaboradores que integram do TED;

Muito obrigado!

O sucesso de qualquer projeto reside em seu nível de detalhamento e
precisão da estratégia. Estas são as nossas. 

Multiplicação / Divisão
/ Organização

Transparência Follow UpAlinhamento
/ Integração

Conclusão
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Agradecemos a confiança e apoio contínuo aos
nossos esforços para contribuirmos com uma
advocacia mais forte e ética.

Rua Rodrigues de Aquino, 344, Centro
(83) 2107-5200 - Ramal 9
www.oabpb.1doc.com.br/atendimento 
https://www.oabpb.org.br
tribunaldeetica@oabpb.org.br

Agradecimentos

Paulo Freire -
Presidente do TED/PB


