
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Seção do Estado da Bahia

PORTARIA nº 011/2017 – TED

O Presidente do Tribunal  de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil  –
Secção da Bahia, no uso de suas atribuições, e na forma do quanto dispõe o art. 13,
inciso  X,  do  Regimento  Interno  do  TED,  resolve:  Art.  1º Os  membros  do  TED
impossibilitados de comparecer a sessão convocada deverão encaminhar justificativa de
ausência  para  tribunal@oab-ba.org.br, com  antecedência  mínima  de  5  (cinco)  dias
úteis.  § 1º Havendo processo em pauta sob sua responsabilidade, em decorrência de
relatoria,  revisão  ou  vista,  os  ausentes  deverão,  no  prazo  mencionado  no  caput,
encaminhar os autos e os votos  à Secretaria, para designação de relator substituto. § 2º
Os relatores substitutos serão, entre os presentes à sessão, os que sucederem o ausente
na  lista  de  antiguidade  de  inscrição,  independentemente  da  condição  de  titular  ou
suplente, sendo distribuído um processo para cada, sucessivamente. Art. 2º Caberá aos
relatores  substitutos  entrar  em  contato  com  o  substituído  a  fim  de  sanar  dúvidas  a
respeito do conteúdo do voto, fazendo, ainda, os ajustes e modificações que entenderem
necessários,  inclusive  alterando-o  integralmente,  caso  entenda  necessário.  Art.  3º
Quando o motivo que impede a presença do relator consistir em compromisso agendado
com prazo superior ao mencionado no art. 1º, compete-lhe informar o fato imediatamente
à  secretaria  do  TED,  para  possibilitar  uma comunicação  com antecedência  maior  ao
substituto.  Art.  4º Surgindo, nos últimos cinco dias em relação à data da sessão, fato
imprevisível que impeça o comparecimento do membro do TED à sessão, a comunicação
do fato deverá ser imediata, e antecipada por telefonema, possibilitando a adoção das
providências  necessárias.  Art.  5º Todas  as  ocorrências  abrangidas  pelas  presentes
disposições deverão ser imediatamente comunicadas, por meio eletrônico, pela Secretaria
do TED, à mesa diretora, e informadas por meio físico a quem estiver encarregado de
presidir a sessão. Art. 6º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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