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Tribunal de Ética e Disciplina

Ofício nO0187/2018

Curitiba, 5 de fevereiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor,

Com homenagens e respeito venho à sua presença solicitar que os
ofícios oriundos de órgãos do Poder Judiciário à Seção paranaense da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB/PR) que contenham comunicações com pedidos de
providências contra advogados, suscetíveis de processos disciplinares sejam,
necessariamente, instruídos na forma abaixo indicada. Tal solicitação visa aprimorar
procedimentos para conferir maior celeridade e efetividade à apuração de infrações
cometidas por advogados perante os órgãos do Poder Judiciário.
- Nas hipóteses de retenção indevida de autos físicos, é preciso a
prova de descumprimento, pelo advogado, da notificação com cobrança dos autos já
que, por previsão expressa do Regimento Interno da OAB/PR (art. 128 ~ 6°), a ausência
desse documento importa em arquivamento liminar da representação disciplinar.
- Em casos de quaisquer outras condutas suscetíveis de averiguação
disciplinar, são imprescindíveis - nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB (art.
57, III ab initio) - cópias de documentos aptos a possibilitar a perfeita descrição da
conduta e sua tipificação como (i) cópia do processo judicial ou (ii) cópias de peças
processuais, tais como petições, procurações ou alvarás de levantamento de valores ou,
ainda, (iii) cópias de quaisquer outros documentos que apontem indícios ou materializem
a conduta suscetível de averiguação e processo disciplinar.
A ausência ou a deficiência na especificação das condutas denunciadas
- assim como a demora no fornecimento de informações ou documentos solicitados pelo
Tribunal de Ética da OAB/PR a órgãos do Poder Judiciário - têm dificultado sobremaneira
e, mesmo, impossibilitado o desenvolvimento válido e regular de processos disciplinares,
razão pela qual, de ora em diante, justificarão o arquivamento liminar dos respectivos
expedientes, independentemente de notificação à autoridade interessada.

Sede "Presidente Accioly Neto"
Rua Brasilino Moura, 253 - Ahú - Te!.: (41) 3250-5700 - CEP: 80540-340
www.oabor.org.br

- Curitiba - PR

....11

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Paraná
Tribunal de Ética e Disciplina

Por fim, caso seja esse o entendimento dessa Eminente Corregedoria sugiro sejam expedidas orientações a todos os órgãos e membros do Poder Judiciário do
Estado, dos termos solicitados/sugeridos pela via deste ofício.
Com res ,eito-e-hõmenagens;--atenciosamente.

EUNICE FUMAGALLI MARTINS E SCHEER
Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/PR

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR ROGÉRIO Luís NIELSEN KANAYAMA
MM. DD. Corregedor Geral de Justiça
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
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