
 

 

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA REGIONAL - SÃO PAULO 

Relatório de atuação - Mandato 2019 - 2022 
Os membros eleitos da Comissão de Ética e Disciplina Regional - São Paulo, na 
composição 2019-2022, apresentam este breve relatório de sua atuação e das 
atividades desenvolvidas, marcando assim o final de seus mandatos e o início da 
transição para os membros que serão eleitos para o mandato 2022-2025. 

Transição para Processos Digitais 

Com o início da Pandemia, em 2020, acelerou-se a necessidade de fazer a transição dos 
processos em papel para o ambiente digital. Seguindo o modelo já adotado pela 
Nacional, a CEDSP digitalizou todos os processos que tramitavam em papel, e os novos 
processos já passaram a existir apenas em formato digital. 

Além de possibilitar o trabalho dos membros da CEDSP de forma remota, permitindo 
acesso permanente aos autos, a digitalização trouxe outras vantagens importantes: 

● desnecessidade de deslocamento dos membros da CEDSP para a capital 
(Escritório Regional), quando residentes em outros municípios, para reuniões e 
audiências, ou simplesmente para ter acesso aos processos; 

● maior facilidade de acesso aos autos para as partes e seus procuradores, que 
passaram a poder consultar os processos via internet; 

● maior agilidade nos trabalhos da CEDSP, com a realização de audiências, oitiva 
de testemunhas e reuniões on-line; 

● gravação das audiências online para permitir sua juntada nos processos e 
posterior consulta pelas partes e procuradores. 

Organização do fluxo de trabalho 

O modelo de trabalho digital/remoto permitiu que a CEDSP organizasse seu fluxo de 
trabalho de forma mais eficiente. A realização das reuniões internas de trabalho em 
ambiente virtual, além de encurtar as distâncias entre os membros da CEDSP, 
possibilitou a implementação das Sessões de Julgamento, nas quais os relatórios 
conclusivos dos processos são apresentados pelo Relator designado, que profere seu 
voto, e em seguida o Revisor também se manifesta, cabendo ao Presidente da Comissão 
o eventual voto de desempate. 



 

 

Resultados concretos 

Os avanços acima referidos resultaram numa maior celeridade do trâmite dos processos 
disciplinares, permitindo que, mesmo com a pandemia, o distanciamento social e 
principalmente o fechamento do Escritório Regional, a CEDSP pudesse tramitar e julgar 
50 Processos Administrativos Disciplinares que resultaram nas recomendações de 3 
exclusões de associados, 10 afastamentos, além de inúmeras advertências e 
arquivamentos. 

Desta forma, os membros da CEDSP, abaixo assinados, encerram seus mandatos sem 
deixar nenhum processo atrasado. Os processos que ainda tramitam, encontram-se 
paralisados por falta de providências diversas do escritório Regional (envio de 
notificações, intimações e convocações, digitalização de documentos para juntada nos 
processos etc.). 

São Paulo, 19 de março de 2022. 
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