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CARTILHA DO TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA  

OAB/ESPÍRITO SANTO: 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2020 
 

Nos termos do artigo 20, inciso XVIII, do Regimento Interno do Tribunal de Ética e 

Disciplina da OAB/ES (RITED-OAB/ES), apresenta-se o relatório dos trabalhos 

desenvolvidos pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/ES (TED-OAB/ES) quanto 

ao ano de 2020. Para melhor compreensão, elucidam-se que os dados mediante gráficos, 

com a finalidade precípua de transparência e a colheita de indicadores métricos 

relevantes para o aprimoramento do contínuo trabalho desta Casa e do Tribunal. 

Importante salientar que em 2020 houve o enfrentamento da pandemia de COVID-19, o 

que gerou abalos na dinâmica ordinária das atividades do TED-OAB/ES, todavia, 

aludidos desafios catalisaram as mudanças que já vinham sendo implementadas pela 

OAB/ES e pelo TED-OAB/ES, no sentido de buscar sempre alternativas e meio de 

capilarizar e modernizar os serviços prestados à sociedade e à advocacia, culminando-se 

em sessões e audiências realizadas em ambiente eletrônico (julgamentos via sistema de 

colheita de votos remotamente, desde que não houvesse sustentação oral), online 

(julgamentos e audiências online com garantia do direito de sustentação oral e demais 

prerrogativas da advocacia) e telepresenciais (julgamentos e audiências em que parte 

dos envolvidos se faziam fisicamente presentes e parte remotamente presentes, 

permitindo equalizar prerrogativas e afins, bem como eventuais impossibilidades 

técnicas de partes e demais interessados). 

Todos esses desafios permitiram o crescimento do TED-OAB/ES e, sem dúvidas, 

lançaram-no em rol de vanguarda. 

Elucidam-se os números com base nos dados de janeiro/2021 e relativos ao ano base de 

2020.  
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Em que pese os números gerais já apresentados, visando atender Metas I a IV, fixadas 

nos Encontros de Corregedores e Presidentes de TED, e, ainda, com o intuito de 

apresentar à sociedade e à advocacia o efetivo acervo de demandas tramitando no TED-

OAB/ES, mas, principalmente, em atenção aos diversos princípio gerais de Direito que 

regem aludidas matérias, o TED-OAB/ES realizou mutirão de processos supostamente 

prescritos e, ainda, mutirão de processos de inadimplência (art. 34, XXIII, do EOAB c/c 

art. 22 do Regulamento Geral) – no tocante a esses, registra-se que a 

deflagração/instauração exofficio dos aludidos processos não foi óbice ao pronto 

cumprimento e, deste modo, devido arquivamento dos processos, tão logo ocorrido o 

julgamento do RE nº 647.885/RS pelo STF, publicado em 19/05/2020, no qual, por 

maioria, declarou-se a inconstitucionalidade do art. 34, XXIII, da Lei n.º 8.906/94 

(Tema 732). Sendo assim, seguem os números próprios dos referidos mutirões. 
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Na esteira das finalidades já indicadas e, ainda, considerando que o TED-OAB/ES veio 

adotando medidas para cada vez mais ter o aprimoramento de seus dados, apresentam-

se os números comparativos entre os anos de 2019-2020, permitindo-se análise mais 

global, inclusive, dos efeitos da pandemia de COVID-19 sobre a dinâmica de atuação 

do TED-OAB/ES. 
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Insta ressaltar que o enfrentamento da pandemia de COVID-19 ensejou a paralisação 

das audiências nos meses de abril a setembro de 2020, ou seja, procedendo-se a 

retomada em outubro de 2020, após a adoção de medidas, como a implementação de 

audiências em ambiente virtual e/ou teleprenciais. As alternativas capilarizaram e 

modernizaram os serviços prestados à sociedade e à advocacia, permitindo a realização 

de 08 (oito) audiências em outubro/2020, 33 (trinta e três) em novembro/2020 e 26 

(vinte seis) em dezembro/2020. 
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Encerra-se a presente CARTILHA DO TRIBUNAL DE ÉTICA E 

DISCIPLINA DA OAB ESPÍRITO SANTO: RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES DE 2020, elucidando-se que a busca pelo devido cumprimento das 

missões do TED-OAB/ES é constante, mas o vigor de atuação no ano de 2020 foi ainda 

mais estimulado ante todos os fatos vivenciados pela sociedade e pela advocacia, 

notadamente a pandemia de COVID-19. 

Deseja-se um próspero ano de 2021, rogando-se pela estabilidade da situação da 

pandemia de COVID-19 e se renovando a certeza de que o TED-OAB/ES cumprirá suas 

missões institucionais com máxima transparência e respeito a todos os princípios e 

regras de Direito. 

 

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2021. 

 
ALBERTO NEMER NETO 

Presidente do TED-OAB/ES 
 

MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO 

Vice-Presidente do TED-OAB/ES 
 

LEONARDO NEVES CORTELETTI 

Secretário do TED-OAB/ES 


