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Trata-Sí
Conselho Seccional da 
Corregedoria-Geral da

DESPACHO

e de expediente formulado pelo Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina do 
OAB/São Paulo, Dr. Fernando Calza de Salles Freire, com o qual dirige à 

OAB os seguintes questionamentos:

a) é possível o julgamento de procedimentos disciplinares, a partir de Io de setembro 
de 2016, sem a exigência do parecer de enquadramento?

b) na hipótese de resposta afirmativa, para a indagação supra, qual será p momento 
prccessual que deverá ser observado, para o efeito da necessidade do parecer de 
enquadramento, a fim de possibilitar o julgamento do procedimento disciplinar? 
Será, exemplifícativãmente, eventual encerramento da instrução processual, até 31 
de agosto de 2016 ou será outro momento processual?

Em res
tenha sido concluída ai 
se encontram prontos pi; 
para atender à exigência

posta, entendo que os processos ético-disciplinares em curso, cuja instrução 
mtes da vigência do novo Código de Ética e Disciplina da OAB - CED e que já  

ara julgamento, devem ser julgados sem a necessidade de reinicio da instrução 
instituída no § 7° do seu art. 59.

poriIsto
intertemporal em matéri 
conduta (iempus regit 
cumprimento às diretri

uma vez que o CPC/20

que, segundo a sistemática normativa que trata da transição e do direito 
ia penal, a regra geral é a da aplicação da lei vigente quando da prática da 
actum), de modo que se resguardam os atos processuais já  realizados em 

constitucionais.zes

Cumpre notar que no Direito Processual Civil também se observa esse entendimento,
5 prevê norma de transição que endossa o presente raciocínio, assim dispondo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos 
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as 
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, (grifos 
apostos)

Portanto, 
instrução processual) e 
Disciplina da OAB.

Notiflqi^i 
OAB/São Paulo, bem CQ]

devem ser preservados os atos processuais já  realizados (a exemplo da 
os atos vindouros serão regidos pelas disposições do novo Código de Ética e

em-se o Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina e a Corregedoria da 
mo os Presidentes e Corregedores dos demais Estados da Federação.

Brasília. 29 de agosto de 2016.
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