










ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Seção do Estado da Bahia

Resolução n. 04/2018-CP

Disciplina  a  consulta  direta  aos  advogados
inscritos  no  Conselho  Seccional  da  Bahia,
para  a  composição  da  lista  sêxtupla  de
candidatos à vaga reservada à Advocacia no
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado da
Bahia,  no uso de suas atribuições,  e na forma do quanto lhe faculta o art.  10 do
Provimento 102/2004, 139/2010 e 141/2010 do Egrégio Conselho Federal, combinado
com o art. 58, inciso XIV, da Lei n.º 8.906, de 04 de julho de 1994, 

Resolve: 

Art.  1º.  A  formação  da  lista  sêxtupla  para  preenchimento  de  vaga  destinada  à
advocacia no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aberta em decorrência da vaga
instalada (61ª Desembargadoria)  pelo Decreto Judiciário  n. 393, de 16 de maio de
2018, ou a que vagar decorrente da transferência do edital n. 13/2018 e comunicada a
esta Seccional por meio do ofício n.º 437/2018 da Presidência do mencionado Tribunal,
será precedida de consulta direta aos advogados inscritos no Conselho Seccional da
Bahia,  a  ser  realizada  em  dia  e  horário  designados  e  anunciados  por  Edital  pela
Diretoria do Conselho Seccional. 

Art. 2º. A manifestação dos advogados deverá ocorrer no período das 9:00 horas às
17:00 horas, por meio eletrônico ou em cédulas, conforme edital a ser publicado pela
Diretoria do Conselho Seccional. 

Art. 3º. A Diretoria do Conselho Seccional nomeará Comissão Especial Temporária para
o Quinto Constitucional, com competência exclusiva para conduzir os trabalhos no dia
do pleito, totalizar e divulgar o resultado.

Parágrafo Único. A Comissão Apuradora de que trata o  caput  será composta por 04
(quatro) advogados integrantes do Conselho Seccional.

Art. 4º. Na sede da Seccional  e nas sedes das Subseções serão constituídas Mesas
Receptoras, designadas pelos respectivos Presidentes, compostas por três advogados,
sob a direção de um Conselheiro Seccional ou de um membro da Diretoria local. 

Art.  5º.  Findo  o  horário  da  votação,  as  Mesas  Receptoras  serão  imediatamente
convertidas em Mesas Apuradoras, devendo realizar a apuração dos votos. 
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Art. 6º. Concluída a contagem dos votos, inclusive os provenientes das Subseções, as
Mesas Apuradoras emitirão boletim para a Comissão Apuradora, que lavrará Ata sucinta
a ser subscrita por todos os seus integrantes, sendo facultado aos candidatos rubricá-
las, por si ou por representantes previamente indicados até o início da apuração.

Art. 7º. O voto é facultativo e só poderá votar o advogado que estiver em situação
regular  e  adimplente  com todas as  anuidades  devidas  à Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção Bahia. 

Parágrafo Único. O advogado deverá se encontrar em situação regular e sem qualquer
pendência das suas anuidades até os 30 (trinta) dias que antecedem à consulta. 

Art. 8º. A Diretoria do Conselho Seccional fará publicar Edital para abrir as inscrições e
resolver questões atinentes ao procedimento necessário à realização da consulta.

Art. 9º. A consulta direta aos advogados deverá ser preservada contra eventual abuso
do poder econômico ou de qualquer natureza que maculem a sua lisura em relação,
dentre outros, à propaganda, à publicidade e ao custeio da campanha.

Art. 10. Ficam proibidos quaisquer atos próprios de campanha, tais como divulgação de
material publicitário, criação de sítios na rede mundial de computadores, páginas ou
“blogs” em redes sociais, envio de correspondência, física ou eletrônica, participação
em entrevista em rádio ou televisão, ou ainda em matéria jornalística, até a publicação
do edital previsto no art. 8º do Provimento n.º 139/2010.

Art.  11.  Nos  casos  omissos,  e  no  que  for  compatível,  serão  adotadas  as  normas
estabelecidas  pelo  Egrégio  Conselho Federal  e  as  que disciplinam a eleição  para  o
Conselho Seccional. 

Art.  12.  Esta  Resolução  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as
disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Salvador, 28 de junho de 2018.

Luiz Viana Queiroz
Presidente da OAB BA 

Praça Teixeira de Freitas, 16 - Piedade - CEP 40070-000 - Salvador -BA
Tel.: (71) 3329-8901 Fax: (71) 3329-5639

Site: www.oab-ba.org.br  E-mail: presidencia@oab-ba.org.br 

2

mailto:presidencia@oab-ba.org.br
http://www.oab-ba.org.br/


22/04/2019 Diário Eletrônico OAB

https://deoab.oab.org.br/pages/materia/37222 1/8

Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94): “Art. 69. ... § 2º No caso de atos, notificações e decisões divulgados por meio do
Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, o prazo terá início no primeiro dia útil seguinte à publicação, assim considerada
o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário.”

Conselho Seccional - Distrito Federal

Distrito Federal, data da disponibilização: 18/04/2019

DIRETORIA

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 16 DE ABRIL DE 2019.

 
(Republicada por motivo de incorreção no texto original)
 
 
Dispõe sobre a elaboração da lista sêxtupla de advogados a ser encaminhada aos Tribunais de competência
territorial sobre o Distrito Federal.
 
 
A DIRETORIA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CONSELHO SECCIONAL DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 39, incisos II e IX, do
Regimento Interno da entidade, tendo em vista a decisão adotada pelo Conselho Pleno na sessão
extraordinária realizada em 11 de abril de 2019 e o disposto no art. 58, incisos I e XIV, da Lei nº 8.906, de
4 de julho de 1994, no art. 10 do Provimento nº 102, de 9 de março de 2004, do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil,
 
 
RESOLVE:
 
 
CAPÍTULO I
 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
Art. 1º A elaboração, no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil – Conselho Seccional Distrito Federal
– OAB-DF, da lista sêxtupla de advogados a ser encaminhada aos Tribunais de competência territorial
sobre o Distrito Federal passa a reger-se pelo disposto nesta Resolução.

Ano I N.º 77 | quinta-feira, 18 de abril de 2019 | Página: 12
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Art. 2º A disciplina do procedimento de elaboração da lista sêxtupla de que trata esta Resolução tem por
fundamentos:
 
I – a honorabilidade e a dignidade da representação da advocacia na composição dos Tribunais;
 
II – o direito de participação a todos os advogados que cumprirem com os requisitos legais e
regulamentares;
 
III – a isonomia no tratamento a todos os candidatos, independentemente de condição pessoal, política,
social ou econômica;
 
IV – o direito ao contraditório e à ampla defesa; e
 
V – a publicidade e a transparência do procedimento de elaboração da lista sêxtupla de que trata esta
Resolução.
 
CAPÍTULO II
 
DA ABERTURA DO PROCEDIMENTO
 
Art. 3º Ocorrendo vaga a ser preenchida pela advocacia nos Tribunais a que se refere o art. 1°, a Diretoria
do Conselho Seccional, por meio de portaria publicada no Diário Eletrônico da OAB e em seu sítio
eletrônico, constituirá Comissão Eleitoral para a condução do procedimento de elaboração da lista sêxtupla
de que trata esta Resolução.
 
Parágrafo único. A Comissão Eleitoral de que trata este artigo será integrada por três membros titulares e
igual número de suplentes, os quais serão escolhidos pela Diretoria do Conselho Seccional entre os
conselheiros seccionais da OAB-DF.
 
Art. 4º A Diretoria do Conselho Seccional fará publicar, no Diário Eletrônico da OAB e no sítio eletrônico
da entidade, o edital de abertura das inscrições, para conhecimento de todos os interessados no
procedimento de elaboração da lista sêxtupla.
 
Parágrafo único. O edital estipulará prazo de vinte dias para as inscrições, contados a partir do dia seguinte
à publicação nos meios indicados no caput deste artigo.
 
CAPÍTULO III
 
DOS REQUISITOS E DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
 
Art. 5º O advogado interessado em concorrer à vaga na lista sêxtupla deverá formalizar pedido de inscrição
para o procedimento seletivo por meio de requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Seccional, a
ser protocolizado na sede da entidade.
 
Parágrafo único. O pedido poderá também ser formalizado por correspondência registrada, dirigida ao
Presidente do Conselho Seccional, desde que postada até o último dia previsto para as inscrições.
 
Art. 6º O pedido de inscrição deverá ser instruído com os seguintes documentos:
 



22/04/2019 Diário Eletrônico OAB

https://deoab.oab.org.br/pages/materia/37222 3/8

I - comprovação de que o candidato, em cada um dos dez anos de exercício profissional, nos termos do art.
3º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, praticou, no mínimo, cinco atos privativos de advogado, com
fundamentação jurídica, em procedimentos judiciais distintos, na área do Direito de competência do
Tribunal Judiciário em que foi aberta a vaga, a se dar:
 
a) por meio de certidões expedidas pelas respectivas serventias ou secretarias judiciais, das quais devem
constar os números dos autos e os atos praticados;
 
b) por meio de cópias de peças processuais por ele subscritas; e
 
c) em caso de processos eletrônicos em que o candidato não tenha sido o responsável pela assinatura e
protocolo eletrônicos, por meio de cópias das peças processuais em que ele conste como signatário,
acompanhadas das cópias das procurações para atuar nos respectivos processos.
 
II – em caso de atividade profissional de consultoria, assessoria e direção jurídicas, nos termos do art. 1º,
inciso II, da Lei nº 8.906, de 1994, uma cópia de contrato de trabalho, de ato de designação para cargo de
direção jurídica ou de contrato de prestação de serviços de assessoria ou consultoria, com a comprovação
de que o candidato, em cada um dos dez anos de exercício profissional, promoveu, no mínimo, cinco atos
de consultoria ou similares, ou elaborou, no mínimo, cinco pareceres ou respostas a consultas, com
fundamentação jurídica, nos termos do art. 5º do Provimento nº 102, de 2004, do Conselho Federal da
OAB;
 
III – currículo pessoal e profissional, assinado pelo candidato, com o endereço completo para envio de
correspondência eletrônica ou por correio, acompanhado de cópia de documento oficial de identidade, no
qual conste, de forma legível, a data de nascimento;
 
IV – termo de compromisso de defesa da moralidade administrativa, no qual constará declaração de que o
candidato não praticará direta ou indiretamente atos de nepotismo; e
 
V – certidão negativa de feitos cíveis e criminais junto ao Poder Judiciário e certidão negativa de débito
junto à OAB e de sanção disciplinar, expedida pelo Conselho Seccional da inscrição originária e, se for o
caso, pelo Conselho Seccional no qual mantém o candidato a inscrição principal e, se houver inscrição
suplementar, certidão correspondente expedida pelo respectivo Conselho Seccional, delas constando,
ainda, as datas das inscrições respectivas, bem como o histórico de impedimentos e licenças, se existentes;
 
Parágrafo único. O candidato, poderá, a seu critério, instruir o requerimento de inscrição com outros
documentos hábeis a formar a convição do Conselho Seccional acerca do atendimento do requisito de
notável saber jurídico.
 
Art. 7º Os membros titulares ou suplentes de órgãos da Ordem dos Advogados do Brasil, em qualquer de
suas seccionais ou subseções, não poderão inscrever-se no procedimento seletivo de escolha de listas
sêxtuplas, no decurso do triênio para o qual foram eleitos.
 
§ 1º Aplica-se a proibição a que se refere o caput deste artigo também ao candidato que estiver ocupando
cargo demissível ad nutum.
 
§ 2º Os membros dos Tribunais de Ética, das Escolas Superiores e Nacional de Advocacia e das
Comissões, permanentes ou temporárias, deverão apresentar, com o pedido de inscrição, prova de
renúncia, para cumprimento da previsão contida nos incisos XIII do art. 54 e XIV do art. 58 da Lei nº
8.906, de 1994.
 
§ 3º Os ex-presidentes, ao se inscreverem no procedimento, terão suspenso o direito de participação no
Conselho Pleno até a nomeação do ocupante da vaga.
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CAPÍTULO IV
 
DA HOMOLOGAÇÃO DAS CANDIDATURAS
 
Art. 8º Findo o prazo de inscrição, os requerimentos serão encaminhados à Comissão Eleitoral, para
emissão de parecer acerca do atendimento aos requisitos constitucionais, legais, regulamentares e
editalícios para participar do procedimento de que trata esta Resolução, e, em seguida, à Diretoria
Seccional, para decisão quanto à homologação das candidaturas.
 
Art. 9º Concluída a análise da documentação apresentada pelos candidatos, a Diretoria da Seccional
publicará edital no Diário Eletrônico da OAB e no sítio eletrônico do Conselho Seccional, no qual tornará
pública a decisão quanto à homologação das candidaturas.
 
Art. 10. As candidaturas homologadas pela Diretoria do Conselho Secccional poderão ser objeto de
impugnação por terceiros, no prazo de cinco dias, contados da data da publicação do edital de que trata o
art. 9º.
 
Art. 11. No caso de indeferimento ou impugnação da candidatura, o candidato será notificado para
apresentar recurso ou defesa, conforme o caso, no prazo de cinco dias.
 
§ 1° Recebidos os recursos e impugnações, a Diretoria do Conselho imediatamente designará Relator, o
qual será escolhido dentre os membros da Comissão Eleitoral.
 
§ 2° O Relator elaborará o relatório no prazo de dois dias, sob pena de substituição.
 
§ 3º Os processos serão incluídos na pauta da primeira sessão ordinária do Conselho Pleno ou, a critério da
Diretoria do Conselho Seccional, em sessão extraordinária, na qual se procederá ao julgamento dos
recursos e das impugnações.
 
CAPÍTULO V
 
DA ARGUIÇÃO E DA PRÉ-SELEÇÃO DOS CANDIDATOS PELO CONSELHO PLENO
 
Art. 12. Na mesma sessão que decidir os recursos e impugnações, o Conselho Pleno procederá à
apresentação e arguição dos candidatos e à escolha de até doze candidatos, cujos nomes serão submetidos
ao escrutínio dos advogados inscritos no Conselho Seccional do Distrito Federal, mediante consulta direta.
 
Art. 13. A arguição pública será conduzida pelos membros da Comissão Eleitoral, e terá por objetivo aferir
o conhecimento dos candidatos acerca do papel do advogado como ocupante da vaga do quinto
constitucional, do compromisso com o regime democrático e com a defesa e valorização da advocacia, dos
princípios gerais do direito, do entendimento sobre os princípios que devem nortear as relações entre
advogados, juízes, membros do Ministério Público e serventuários, dos problemas inerentes ao
funcionamento da Justiça, bem como sobre temas de grande repercussão para o Direito e suas
consequências no contexto social e político do País.
 
§ 1º A ordem de arguição dos candidatos será definida por sorteio, o qual será realizado imediatamente
após a etapa de julgamento de que trata o § 3º do art. 11.
 
§2º Cada candidato terá o prazo de quinze minutos para discorrer sobre o tema que lhe for proposto pela
Comissão Eleitoral, não podendo ser interrompido.
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§ 3º Após a exposição inicial do candidato, é facultado aos três conselheiros formular até três perguntas
sobre o tema desenvolvido.
 
§ 4° Os candidatos não poderão assistir às arguições dos que lhes antecedam, devendo a Diretoria do
Conselho Seccional providenciar local apropriado, na sede do Conselho Seccional, para que aguardem o
momento das respectivas arguições.
 
Art. 14. Após a apresentação e a arguição dos candidatos, o Conselho Pleno procederá à formação de uma
lista com até doze candidatos, mediante votação, da qual participarão os conselheiros titulares e os
membros honorários vitalícios com direito a voto presentes à sessão.
 
§ 1º A votação será aberta e realizada por cédulas, nas quais deverão constar o nome de todos os
candidatos em ordem alfabética e a identificação nominal do conselheiro ou membro honorário vitalício
votante, conforme o caso.
 
§ 2° Em caso de empate, será escolhido o candidato de inscrição mais antiga no Conselho Seccional e,
persistindo o empate, o mais idoso entre eles.
 
§ 3º Em até dois dias após a realização da sessão de que trata este capítulo, a Diretoria do Conselho
Seccional fará publicar, no Diário Eletrônico da OAB e no sítio eletrônico da entidade, o edital com a lista
definitiva dos nomes dos candidatos aptos a participar da consulta direta aos advogados inscritos na
Seccional, em ordem crescente de votação.
 
CAPÍTULO VI
 
DA CONSULTA DIRETA
 
Art. 15. A escolha dos nomes que constarão da lista sêxtupla dar-se-á mediante consulta direta aos
advogados inscritos no Conselho Seccional, da qual somente participarão os candidatos que constarem da
lista definitiva de que trata o § 3º do art. 14.
 
Parágrafo único. A consulta direta será convocada pela Diretoria do Conselho Seccional, mediante edital
específico, a ser publicado com antecedência mínima de quinze dias da data prevista para a realização da
consulta.
 
Art. 16. A consulta direta será realizada por votação processada por meio eletrônico, via internet, e
observará as regras e instruções constantes do edital de sua convocação.
 
§ 1º Somente poderão participar da consulta direta os advogados regularmente inscritos no Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal que, na data de divulgação do edital de
que trata o art. 4º desta Resolução, estiverem em dia com suas obrigações perante a Tesouraria da entidade.
 
§ 2º O voto será facultativo, podendo cada advogado votar em até seis candidatos, considerando-se
classificados os seis candidatos que obtiverem o maior número de votos.
 
§ 3º Em caso de empate, será classificado o candidato de inscrição mais antiga no Conselho Seccional e,
persistindo o empate, será escolhido o mais idoso entre eles.
 
Art. 17. Concluída a votação, a Diretoria do Conselho Seccional fará publicar, no Diário Eletrônico da
OAB e no sítio eletrônico da entidade, o edital com a classificação na consulta direta de que trata este
capítulo e convocará sessão específica do Conselho Pleno para homologar o resultado final da votação,
observado o disposto no art. 22.
 

Í
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CAPÍTULO VII
 
DA DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS
 
Art. 18. Os candidatos poderão se apresentar aos advogados inscritos no Conselho Seccional a partir da
data de publicação do edital de homologação das inscrições, de que trata o §3º do art. 14, e até o dia
anterior à data da realização da consulta direta.
 
Art. 19. A divulgação das candidaturas deverá ter cunho exclusivamente informativo, limitando-se a
veicular o currículo, a foto, os motivos que embasam a postulação do candidato, bem como sua visão sobre
o papel do advogado como ocupante da vaga do quinto constitucional, sendo vedado o uso de qualquer
recurso que configure publicidade ou propaganda.
 
Parágrafo único. Em sua apresentação, os candidatos deverão observar a ética, o decoro e a dignidade
próprios de um advogado que se propõe a representar a advocacia nos Tribunais.
 
Art. 20. São vedados aos candidatos:
 
I – o uso de sítio eletrônico, próprio ou de terceiros, que faça alusão à candidatura ao procedimento
seletivo de que trata esta Resolução, ressalvado o disposto no art. 21;
 
II – o uso de postagens impulsionadas, pagas ou contratadas, em quaisquer redes sociais;
 
III – o envio, por meio de equipes ou dispositivos de telemarketing e de impulsionamento, de mensagens
ou comunicações de qualquer natureza por meio de aplicativos como WhatsApp, Messenger, Telegram,
SMS, dentre outros;
 
IV – o uso de qualquer peça ou instrumento de mídia física, como outdoors, panfletos, cartões, adesivos,
bottons e anúncios em jornal, revista ou periódico;
 
V – o uso ou a contratação de comitês e profissionais de auxílio à campanha, ainda que por interposta
pessoa;
 
VI – a realização de cursos ou palestras, bem como de eventos ou reuniões de caráter festivo ou de
confraternização, como coquetéis, almoços, jantares ou outros da mesma natureza que tenham por objeto
ou possam contribuir para a divulgação da candidatura ao procedimento seletivo de que trata esta
Resolução, com ou sem a presençado candidato nestes;
 
VII – ouso ou a reprodução, no todo ou em parte, de cartas, declarações ou quaisquer outras manifestações
de apoio por parte de agente público ou de instituição pública ou privada, com ou sem atuação na área
jurídica; e
 
VIII – qualquer outro meio que, a critério do Conselho Pleno, configure utilização de influência política ou
a utilização excessiva de recursos financeiros ou patrimoniais que possam beneficiar o candidato, afetando
a normalidade, a legitimidade ou a isonomia de condições de participação e de divulgação das informações
do procedimento seletivo de que trata esta Resolução.
 
Art. 21. Para assegurar condições isonômicas de divulgação de todas as candidaturas, o Conselho
Seccional:
 
I – criará seção específica de seu sítio eletrônico para a disponibilização, em formato padronizado, de
fotos, informações e vídeos sobre cada candidato; e
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II – poderá realizar encontros dos candidatos com a advocacia, na sede do Conselho Seccional.
 
Parágrafo único. À seção destinada a cada candidato no sítio eletrônico da OAB-DF será atribuído um
endereço específico na internet, que poderá ser divulgado pelo Conselho Seccional e pelo próprio
candidato.
 
Art. 22. As infrações ao disposto neste capítulo serão apuradas de ofício ou mediante representação, a qual
poderá ser formulada por qualquer advogado até dois dias após a data de realização da consulta direta e
será dirigida ao Presidente do Conselho Seccional.
 
§ 1º O candidato será notificado para apresentar defesa no prazo de cinco dias.
 
§ 2º Apresentada a defesa, a Comissão Eleitoral emitirá parecer e a submeterá ao Conselho Pleno, que
decidirá sobre a matéria na sessão convocada para homologação da lista sêxtupla de candidatos.
 
§ 3º O descumprimento das regras previstas neste capítulo ensejará a eliminação do candidato.
 
CAPÍTULO VIII
 
DA HOMOLOGAÇÃO DA LISTA SÊXTUPLA
 
Art. 23. A lista com os candidatos classificados na consulta direta será apreciada pelo Conselho Pleno da
Seccional em sessão específica, convocada nos termos do art. 17, que se limitará a homologar a votação da
classe, na forma deste artigo.
 
§1º Na sessão de que trata este artigo, o Conselho Pleno, preliminarmente, decidirá acerca da atuação de
ofício e das representações de que tratam o art. 22 desta Resolução, passando em seguida à homologação
do resultado da consulta direta e à definição da lista sêxtupla.
 
§ 2º Em caso de eliminação de candidatos, o Conselho Pleno substituirá os eliminados por tantos
candidatos quantos sejam necessários para completar a lista sêxtupla, observada a ordem de votação na
consulta direta.
 
Art. 24. Considerar-se-ão escolhidos pelo Conselho Seccional e integrarão a lista sêxtupla a ser remetida
aos Tribunais de competência territorial sobre o Distrito Federal os seis candidatos mais votados na
consulta direta que não tenham sido eliminados do procedimento seletivo por infração ao disposto nesta
Resolução ou nas disposições legais e regulamentares aplicáveis.
 
CAPÍTULO IX
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 25. Em conformidade com o disposto na Lei nº 13.688, de 3 de julho de 2018, bem como no art. 45,
§6º, da Lei nº 8.906, de 1994, as notificações e intimações relacionadas ao procedimento de seleção de que
trata esta Resolução serão efetuadas por meio de publicação no Diário Eletrônico da Ordem dos
Advogados do Brasil.
 
Parágrafo único. Nos termos do art. 69, §2º, da Lei nº 8.906, de 1994, os prazos terão início no primeiro
dia seguinte à publicação, assim considerada o primeiro dia seguinte ao da disponibilização da informação
no Diário Eletrônico.
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Art. 26. Aos casos omissos desta Resolução aplicam-se subsidiariamente a Lei n° 8.906, de 1994, os
provimentos do Conselho Federal que disciplinam a matéria, o Regimento Interno do Conselho Seccional
e seus regulamentos.
 
Art. 27. Fica revogada a Resolução nº 2, de 15 de maio de 2014.
 
Art. 28. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Brasília, 16 de abril de 2019.
 
 

DÉLIO LINS E SILVA JÚNIOR
Presidente da OAB/DF

 
CRISTIANE DAMASCENO LEITE VIEIRA

Vice-Presidente da OAB/DF

 
MÁRCIO DE SOUZA OLIVEIRA

Secretário-Geral da OAB/DF

 
ANDREA SABOIA FONSECA

Secretária-Geral Adjunta da OAB/DF

 
PAULO MAURÍCIO BRAZ SIQUEIRA

Diretor Tesoureiro da OAB/DF
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RESOLUÇÃO CP Nº 40/2020 
 

 
Dispõe sobre a elaboração da lista 
sêxtupla de advogados a ser encaminhada 
aos Tribunais de competência territorial no 
Estado de Santa Catarina. 
 

  
O CONSELHO PLENO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL –
SECCIONAL DE SANTA CATARINA, tendo em vista a decisão adotada na 
sessão realizada em 31 de julho de 2020 e o disposto no art. 58, incisos I e 
XIV, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, bem como no art. 10 do 
Provimento nº 102, de 9 de março de 2004, do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, RESOLVE regulamentar o regramento de escolha da 
lista sêxtupla da advocacia catarinense, a ser encaminhada aos Tribunais de 
competência territorial no estado de Santa Catarina: 

 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º A elaboração, no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil – Conselho 
Seccional de Santa Catarina – OAB-SC, da lista sêxtupla de advogados a ser 
encaminhada aos Tribunais de competência territorial sobre Santa Catarina 
passa a reger-se pelo disposto nesta Resolução. 
 
Art. 2º A disciplina do procedimento de elaboração da lista sêxtupla de que 
trata esta Resolução tem por fundamentos: 
 
I – a honorabilidade e a dignidade da representação da advocacia na 
composição dos Tribunais; 
 
II – o direito de participação a todos os advogados que cumprirem com os 
requisitos legais e regulamentares; 
 
III – a isonomia no tratamento a todos os candidatos, independentemente de 
condição pessoal, política, social ou econômica; 
 
IV – o direito ao contraditório e à ampla defesa, e; 
 
V – a publicidade e a transparência do procedimento de elaboração da lista 
sêxtupla de que trata esta Resolução.  
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CAPÍTULO II  
 

DA ABERTURA DO PROCEDIMENTO 
 
Art. 3º A abertura do procedimento de preenchimento de vaga destinada à 
advocacia nos Tribunais, a que se refere o art. 1°, se dará por meio de portaria 
da Diretoria do Conselho Secional, a ser publicada no Diário Eletrônico da OAB 
e em seu sítio eletrônico, através da qual constituirá Comissão Eleitoral para a 
condução do procedimento de elaboração da lista sêxtupla de que trata esta 
Resolução. 
 
Parágrafo primeiro. A Comissão Eleitoral de que trata este artigo será integrada 
por sete membros, sendo três conselheiros suplentes, três presidentes de 
subseções, além de um presidente, os quais serão escolhidos pela Diretoria do 
Conselho Seccional da OAB-SC. 
 
Parágrafo segundo. O conselheiro suplente que for convocado para integrar a 
comissão eleitoral não poderá receber convocação para participar da votação 
de escolha dos candidatos. 
 
Art. 4º A Diretoria do Conselho Seccional fará publicar no Diário Eletrônico da 
OAB, no sítio eletrônico da entidade e nas redes sociais da entidade o edital de 
abertura das inscrições para conhecimento de todos os interessados no 
procedimento de elaboração da lista sêxtupla. 
 
Parágrafo único. O edital estipulará prazo de vinte dias para as inscrições, 
contados a partir do dia seguinte à publicação nos meios indicados no caput 
deste artigo. 
 

CAPÍTULO III 
 

DOS REQUISITOS E DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
Art. 5º O advogado interessado em concorrer à vaga na lista sêxtupla deverá 
formalizar pedido de inscrição para o procedimento seletivo por meio de 
requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Seccional, a ser protocolizado 
na sede da entidade. 
 
Parágrafo único. O pedido poderá também ser formalizado por 
correspondência registrada, dirigida ao Presidente do Conselho Seccional, 
desde que postada até o último dia previsto para as inscrições. 
 
Art. 6º O pedido de inscrição deverá ser instruído com os seguintes 
documentos: 
 
I – comprovação de que o candidato, em cada um dos dez anos de exercício 
profissional, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, 
praticou, no mínimo, cinco atos privativos de advogado, em procedimentos  
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judiciais distintos, na área do Direito de competência do Tribunal Judiciário em 
que foi aberta a vaga, a se dar: 
 
a) por meio de certidões expedidas pelas respectivas serventias ou secretarias 
judiciais, das quais devem constar os números dos autos e os atos praticados, 
e; 
 
b) por meio de cópias de peças processuais por ele subscritas.  
 
 
II – em caso de atividade profissional de consultoria, assessoria e direção 
jurídicas, nos termos do art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.906, de 1994, uma cópia 
de contrato de trabalho, de ato de designação para cargo de direção jurídica ou 
de contrato de prestação de serviços de assessoria ou consultoria, com a 
comprovação de que o candidato, em cada um dos dez anos de exercício 
profissional, promoveu, no mínimo, cinco atos de consultoria ou similares, ou 
elaborou, no mínimo, cinco pareceres ou respostas a consultas, com 
fundamentação jurídica, nos termos do art. 5º do Provimento nº 102, de 2004, 
do Conselho Federal da OAB; 
 
III – currículo pessoal e profissional, assinado pelo candidato, com o endereço 
completo para envio de correspondência eletrônica ou por correio, 
acompanhado de cópia de documento oficial de identidade; 
 
IV – termo de compromisso de defesa da moralidade administrativa, no qual 
constará declaração de que o candidato não praticará direta ou indiretamente 
atos de nepotismo, e; 
 
V – certidão negativa de feitos cíveis e criminais junto ao Poder Judiciário e 
certidão negativa de débito junto à OAB e de sanção disciplinar, expedida pelo 
Conselho Seccional da inscrição originária e, se for ocaso, pelo Conselho 
Seccional no qual mantém o candidato a inscrição principal e, se houver 
inscrição suplementar, certidão correspondente expedida pelo respectivo 
Conselho Seccional, delas constando, ainda, as datas das inscrições 
respectivas, bem como o histórico de impedimentos e licenças, se existentes; 
 
Parágrafo único. O candidato, poderá, a seu critério, instruir o requerimento de 
inscrição com outros documentos hábeis a formar a convicção do Conselho 
Seccional acerca do atendimento do requisito de notável saber jurídico. 
 
Art. 7º Os membros titulares ou suplentes de órgãos eletivos da Ordem dos 
Advogados do Brasil, em qualquer de suas seccionais ou subseções, não 
poderão inscrever-se no procedimento seletivo de escolha de listas sêxtuplas, 
no decurso do triênio para o qual foram eleitos.  
 
§ 1º Aplica-se a proibição a que se refere o caput deste artigo também ao 
candidato que estiver ocupando cargo demissível ad nutum. 
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§ 2º Os membros dos Tribunais de Ética, das Escolas Superiores e Nacional de 
Advocacia e das Comissões, permanentes ou temporárias, deverão apresentar, 
com o pedido de inscrição, prova de renúncia, para cumprimento da previsão 
contida nos incisos XIII do art. 54 e XIV do art. 58 da Lei nº 8.906/94. 
 
§ 3º Os ex-presidentes, ao se inscreverem no procedimento, terão suspenso o 
direito de participação no Conselho Pleno até a nomeação do ocupante da 
vaga. 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
DA HOMOLOGAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

 
Art. 8º Findo o prazo de inscrição, os requerimentos serão encaminhados à 
Comissão Eleitoral, para emissão de parecer acerca do atendimento aos 
requisitos constitucionais, legais, regulamentares e editalícios para participar do 
procedimento de que trata esta resolução, e, em seguida, à Diretoria Seccional, 
para decisão quanto à homologação das candidaturas. 
 
Parágrafo único. A Comissão examinará a idoneidade de todos os documentos 
apresentados, podendo realizar diligências e exigir a apresentação dos 
documentos originais pelos candidatos. 
 
Art. 9º Concluída a análise da documentação apresentada pelos candidatos, a 
Diretoria da Seccional publicará edital no Diário Eletrônico da OAB e no sítio 
eletrônico do Conselho Seccional, no qual tornará pública a decisão quanto à 
homologação das candidaturas. 
 
Art. 10. As candidaturas homologadas pela Diretoria do Conselho Seccional 
poderão ser objeto de impugnação por terceiros, no prazo de cinco dias, 
contados da data da publicação do edital de que trata o art. 9º. 
 
Parágrafo único. Irregularidades formais não darão ensejo ao indeferimento 
dos registros de candidatura e poderão ser supridas pelos candidatos no prazo 
de 5 dias, após intimação. 
 
Art. 11. No caso de indeferimento ou impugnação da candidatura, o candidato 
será notificado para apresentar recurso ou defesa, conforme o caso, no prazo 
de cinco dias. 
 
§ 1° Recebidos os recursos e impugnações, a Diretoria do Conselho 
imediatamente designará Relator, o qual será escolhido dentre os membros da 
Comissão Eleitoral. 
 
§ 2° O Relator elaborará o relatório no prazo de cinco dias, sob pena de 
substituição. 
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§ 3º Os processos serão incluídos na pauta da primeira sessão ordinária do 
Conselho Pleno ou, a critério da Diretoria do Conselho Seccional, em sessão 
extraordinária, na qual se procederá ao julgamento dos recursos e das 
impugnações. 
 

CAPÍTULO V 
 

DA ARGUIÇÃO E DA PRÉ-SELEÇÃO DOS CANDIDATOS PELO 
CONSELHO PLENO 

 
Art. 12. Na mesma sessão que decidir os recursos e impugnações, o Conselho 
Pleno procederá à apresentação e arguição dos candidatos. 
 
Art. 13. A arguição pública será conduzida pelos membros da Comissão 
Eleitoral e terá por objetivo aferir o conhecimento dos candidatos acerca do 
papel do advogado como ocupante da vaga do quinto constitucional, do 
compromisso com o regime democrático e com a defesa e valorização da 
advocacia, dos princípios gerais do direito, do entendimento sobre os princípios 
que devem nortear as relações entre advogados, juízes, membros do Ministério 
Público e serventuários, dos problemas inerentes ao funcionamento da Justiça, 
bem como sobre temas de grande repercussão para o Direito e suas 
consequências no contexto social e político do País. 
 
§ 1º A ordem de arguição dos candidatos será definida por sorteio, o qual será 
realizado imediatamente após a etapa de julgamento de que trata o § 3º do art. 
11. 
 
§ 2º Cada candidato terá o prazo de cinco minutos para discorrer sobre o tema 
que lhe for sorteado e proposto pela Comissão Eleitoral. Em seguida, os 
membros do Conselho Pleno aptos a votar poderão formular perguntas 
diretamente ao candidato por até 15 minutos. 
 
§ 3º Nada sendo questionado pelos conselheiros ou, sendo questionado e 
ainda sobrando tempo dentre os quinze minutos previstos para este ato, a 
Comissão Eleitoral sorteará até três perguntas desenvolvidas na forma do 
caput para serem respondidas pelo candidato. 
 
§ 4º As perguntas que serão sorteadas entre os candidatos serão elaboradas 
previamente pela Comissão Eleitoral, que poderá contar, a critério da 
presidência da comissão, com a colaboração da diretoria da Escola Superior da 
Advocacia na formulação. 
 
§ 5º Os candidatos não poderão assistir às arguições dos que lhes antecedam, 
devendo a Diretoria do Conselho Seccional providenciar local apropriado, na 
sede do Conselho Seccional, para que aguardem o momento das respectivas 
arguições. 
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Art. 14. Após a apresentação e a arguição dos candidatos, o Conselho Pleno 
procederá à formação de uma lista com até doze candidatos, mediante 
votação, da qual participarão os conselheiros titulares e os membros 
honorários vitalícios com direito a voto presentes à sessão. 
 
§ 1º A votação será aberta e realizada por cédulas, nas quais deverão constar 
o nome de todos os candidatos em ordem alfabética e a identificação nominal 
do conselheiro ou membro honorário vitalício votante, conforme o caso. 
 
§ 2º Cada eleitor poderá votar em até 12 candidatos. 
 
§ 3° Serão incluídos na lista os candidatos que obtiverem metade mais um dos 
votos dos presentes, repetindo-se a votação por até 04 (quatro) vezes caso um 
ou mais candidatos não obtenham a votação mínima. Não se completando a 
lista no primeiro escrutínio, todos os candidatos remanescentes concorrerão 
nos escrutínios seguintes. Findo esse quarto escrutínio e ainda não se 
completando a lista, serão considerados escolhidos os candidatos que nele 
obtiverem maior votação. 
 
§ 4º Em caso de empate, será escolhido o candidato de inscrição mais antiga 
no Conselho Seccional e, persistindo o empate, o mais idoso entre eles. 
 
§ 5º Em até dois dias após a realização da sessão de que trata este capítulo, a 
Diretoria do Conselho Seccional fará publicar, no Diário Eletrônico da OAB e no 
sítio eletrônico da entidade, o edital com a lista definitiva dos nomes dos 
candidatos aptos a participar da consulta direta aos advogados inscritos na 
Seccional de Santa Catarina, em ordem crescente de votação. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

CONSULTA DIRETA 
 
Art. 15. A escolha dos nomes que constarão da lista sêxtupla dar-se-á 
mediante consulta direta aos advogados inscritos nos quadros da Seccional, da 
qual somente participarão os candidatos que constarem da lista definitiva de 
que trata prevista no parágrafo 5º do art. 14. 
 
Parágrafo único. A consulta direta será convocada pela Diretoria do Conselho 
Seccional, mediante edital específico, a ser publicado com antecedência 
mínima de quinze dias da data prevista para a realização da consulta. 
 
Art. 16. A consulta direta será realizada por votação processada por meio 
eletrônico, via internet, e observará as regras e instruções constantes do edital 
de sua convocação. 
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§ 1º Somente poderão participar da consulta direta os advogados regularmente 
inscritos no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado 
de Santa Catarina que, na data de divulgação do edital de que trata o art. 4º 
desta Resolução, estiverem em dia com suas obrigações perante a Tesouraria 
da entidade. 
 
§ 2º O voto será facultativo e cada advogado poderá votar em um candidato, 
considerando-se classificados os seis candidatos que obtiverem o maior 
número de votos. 
 
§ 3º Em caso de empate, será classificado o candidato de inscrição mais antiga 
no Conselho Seccional e, persistindo o empate, será escolhido o mais idoso 
entre eles. 
 
Art. 17. Concluída a votação, a Diretoria do Conselho Seccional fará publicar, 
no Diário Eletrônico da OAB e no sítio eletrônico da entidade, o edital com a 
classificação na consulta direta de que trata este capítulo e convocará sessão 
específica do Conselho Pleno para homologar do resultado final da votação, 
observado o disposto no art. 22 desta resolução. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DA DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS 
 
Art. 18. Os candidatos poderão se apresentar aos advogados inscritos no 
Conselho Seccional a partir da data de publicação do edital de homologação 
das inscrições, de que trata o parágrafo 5º do art. 14, e até o dia anterior à data 
da realização da consulta direta. 
 
Art. 19. A divulgação das candidaturas deverá ter cunho exclusivamente 
informativo, limitando-se a veicular o currículo, a foto, os motivos que embasam 
a postulação do candidato, bem como sua visão sobre o papel do advogado 
como ocupante da vaga do quinto constitucional, sendo vedado o uso de 
qualquer recurso que configure publicidade ou propaganda. 
 
Parágrafo único. Em sua apresentação, os candidatos deverão observar a 
ética, o decoro e a dignidade próprios de um advogado que se propõe a 
representar a advocacia nos Tribunais. 
 
Art. 20. Os candidatos deverão observar para publicidade da candidatura as 
mesmas regras exigidas para divulgação da atividade profissional contidas no 
Código de Ética e Disciplina da OAB, sob pena de desclassificação do certame, 
sem prejuízo da posterior apuração quanto ao cometimento de eventuais 
infrações disciplinares. 
 
Art. 21. Para assegurar condições isonômicas de divulgação de todas as 
candidaturas, o Conselho Seccional: 
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I – criará seção específica de seu sítio eletrônico para a disponibilização, em 
formato padronizado, de fotos, informações e vídeos sobre cada candidato, e; 
II – poderá realizar encontros dos candidatos com a advocacia, na sede do 
Conselho Seccional.  
 
Parágrafo único. À seção destinada a cada candidato no sítio eletrônico da 
OAB-SC será atribuído um endereço específico na internet, que poderá ser 
divulgado pelo Conselho Seccional e pelo próprio candidato. 
 
Art. 22. As infrações ao disposto neste capítulo serão apuradas de ofício ou 
mediante representação, a qual poderá ser formulada por qualquer advogado 
até dois dias após a data de realização da consulta direta e será dirigida ao 
Presidente do Conselho Seccional. 
 
§ 1º O candidato representado será notificado para apresentar defesa no prazo 
de cinco dias. 
 
§ 2º Apresentada a defesa, a Comissão Eleitoral emitirá parecer e a submeterá 
ao Conselho Pleno, que decidirá, sobre a matéria na sessão convocada para 
homologação da lista sêxtupla de candidatos. 
 
§ 3º O descumprimento das regras previstas neste capítulo ensejará a 
eliminação do candidato, com o indeferimento do registro de sua candidatura, 
desde que decidida em votação pela maioria absoluta do Conselho Pleno. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DA HOMOLOGAÇÃO DA LISTA SÊXTUPLA 

 
Art. 23. A lista com os candidatos classificados na consulta direta será 
apreciada pelo Conselho Pleno da Seccional em sessão específica, convocada 
nos termos do art. 17, que se limitará a homologar a votação da classe, na 
forma deste artigo. 
 
§1º Na sessão de que trata este artigo, o Conselho Pleno, preliminarmente, 
decidirá acerca da atuação de ofício e das representações de que tratam o art. 
22 desta Resolução, passando em seguida à homologação do resultado da 
consulta direta e à definição da lista sêxtupla, obedecendo, para sua formação, 
a ordem de votação dos seis candidatos mais votados. 
 
§ 2º Em caso de eliminação de candidatos, com o indeferimento do registro de 
sua candidatura, o Conselho Pleno substituirá os eliminados por tantos 
candidatos quantos sejam necessários para completar a lista sêxtupla, 
observada a ordem de votação na consulta direta.  
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§ 3º Se o número de candidatos aptos à indicação for inferior a seis, deverá ser 
publicado novo edital para possibilitar a inscrição de novos candidatos, para 
concorrer à(s) vaga(s) remanescente(s). 
 
Art. 24. Considerar-se-ão escolhidos pelo Conselho Seccional e integrarão a 
lista sêxtupla a ser remetida aos Tribunais de competência territorial de Santa 
Catarina os seis candidatos mais votados na consulta direta que não tenham 
sido eliminados do procedimento seletivo por infração ao disposto nesta 
Resolução ou nas disposições legais e regulamentares aplicáveis. 
 

 
CAPÍTULO IX 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 25. Em conformidade com o disposto na Lei nº 13.688, de 3 de julho de 
2018, bem como no art. 45, §6º, da Lei nº 8.906, de 1994, as notificações e 
intimações relacionadas ao procedimento de seleção de que trata esta 
Resolução serão efetuadas por meio de publicação no Diário Eletrônico da 
Ordem dos Advogados do Brasil.  
 
Parágrafo único. Nos termos do art. 69, §2º, da Lei nº 8.906, de 1994, os 
prazos terão início no primeiro dia seguinte à publicação, assim considerada o 
primeiro dia seguinte ao da disponibilização da informação no Diário Eletrônico. 
 
Art. 26. Aos casos omissos desta Resolução aplicam-se subsidiariamente a Lei 
n° 8.906, de 1994, os provimentos do Conselho Federal que disciplinam a 
matéria, o Regimento Interno do Conselho Seccional e seus regulamentos. 
 
Art. 27. As disposições do Capítulo VI, que tratam da consulta direta, terão 
vigência por três anos a partir da entrada em vigor desta Resolução, o que 
permitirá ao Conselho Pleno avaliar os resultados da modalidade de seleção 
adotada.  
 
Parágrafo primeiro – No terceiro ano de vigência desta resolução, a Diretoria 
da Seccional deverá submeter ao Conselho Pleno eventual manutenção do 
sistema, sendo que a falta de submissão ao Conselho Pleno implicará em 
seleção de candidatos na forma do Capítulo V desta resolução. 
 
Parágrafo segundo – Para futura modificação do Capítulo VI deverá ser de no 
mínimo 2/3 dos Conselheiros Estaduais aptos a votar. 
 
Art. 28. Inobstante a expiração do termo de avaliação indicado no art. 27, a 
qualquer tempo a Diretoria da Seccional poderá pautar o tema ao Conselho 
Pleno restaurando a vigência do Capítulo VI desta resolução. 
 
Art. 29. Ficam revogadas as disposições em contrário. 



 

 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Santa Catarina 
Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4860 – Agronômica – 88025-255 – Florianópolis – SC 

Telefones: (48) 3239-3500 – Fax: (48) 3239-3500 

 
Art. 30. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Registre-se. 

Publique-se. 

 

Florianópolis, 31 de julho de 2020. 

 

 

 
       
 
RAFAEL DE ASSIS HORN              THIAGO CUSTÓDIO PEREIRA 

Presidente da OAB/SC                      Conselheiro Estadual OAB/SC  
        Relator 
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RESOLUÇÃO N° 01/GP/2006 

 

 

Dispõe sobre a Consulta Direta aos advogados 
para a elaboração da lista sêxtupla dos 
Tribunais Judiciários, nos moldes do 
Provimento nº 102/2004, do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

 
A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 

SECCIONAL DA PARAÍBA, pelo seu Conselho Seccional, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelos arts. 54, I e XIII, e 58, I e XIV, da Lei n° 8.906, de 04 de 
julho de 1994, e pelo artigo 11, do provimento n° 102/2004, do Conselho Federal; 
 
 

RESOLVE; 
 

Art. 1° - Fica estabelecida a consulta direta aos advogados 
para a elaboração da lista sêxtupla dos Tribunais Judiciários. 

 
Parágrafo Único: Ocorrendo vagas destinadas a advogado no 

Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional do Trabalho ou no Tribunal Regional 
Federal, a Diretoria do Conselho Seccional divulgará a notícia na imprensa e no 
informativo da entidade, além de publicar na imprensa oficial, o edital de abertura de 
inscrições dos interessados no processo seletivo, que será regido pelas normas do 
Provimento n° 102/2004 do Conselho Federal e desta Resolução. 

 
Art. 2° - Encerrado o prazo de inscrição e decididos pela 

Diretoria os pedidos de inscrição e as impugnações, de acordo com os arts. 8° e 9° do 
Provimento 102/2004 do Conselho Federal, será convocada sessão pública do 
Conselho Seccional para julgamento dos eventuais recursos e argüição dos candidatos 
inscritos. 

 
§1°. A argüição pública não terá caráter eliminatório. 
 
§2°. A argüição pública será obrigatória, sendo cancelada a 

inscrição do candidato que a ela não comparecer.  
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§3°. Será facultada a qualquer Conselheiro, Membro Vitalício, 
Presidentes de Comissões, Ouvidor Geral e a qualquer advogado que esteja em dia 
com suas obrigações perante a OAB/PB usar de palavra para promover sua argüição. 

 
§4º.  Os recursos interpostos em desfavor das decisões da 

Diretoria têm efeito suspensivo, nos termos do art. 77, da Lei n. 8.906/94. 
 
Art. 3° - Em seguida, o Conselho Seccional divulgará a lista 

dos candidatos a serem sufragados pela classe em dia, hora e local previamente 
designados em edital publicado com o prazo mínimo de 05 (cinco) dias, podendo 
exercer o direito de voto todos os advogados que estejam rigorosamente em dia com as 
suas anuidades e que estejam legalmente habilitados ao efetivo exercício da advocacia. 

 
Art. 4° - O processo de votação será organizado pela 

Comissão Eleitoral designada pelo Conselho Seccional. 
 
§ 1° - O processo de votação será regido pelas mesmas regras 

das eleições para o próprio Conselho Seccional, no que for aplicável, devendo, na 
hipótese de votação eletrônica, serem adotadas as regras da legislação eleitoral, no que 
couber. 

 
§ 2° - Poderão ser sufragados até 06 (seis) nomes. 
 
§ 3° - Integrarão a lista sêxtupla os 06 (seis) candidatos mais 

votados na consulta direta, a ser homologada pelo Conselho Seccional. 
 
Art. 5° - É vedado o uso de propaganda de massa por qualquer 

dos candidatos, especialmente: 
 
I – propaganda transmitida por meio de emissora de televisão 

ou rádio, permitindo-se entrevistas e debates com todos os candidatos; 
 
II – propaganda por meio de outdoors ou com emprego de 

carros de som ou assemelhados; 
 
III – propaganda na imprensa, a qualquer título, ainda que 

gratuita; 
 
§ 1°. Será permitida unicamente a propaganda sob a 

modalidade de informativo impresso ou mailing list do candidato, enviado através de 
mala direta, contendo o curriculum vitae, fotografia, trabalhos jurídicos e as 
respectivas propostas, além da manutenção de home page na internet,  sob plena e total 
responsabilidade dos cadidatos. 
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§ 2°. Mediante requerimento escrito de candidato devidamente 
registrado, a Diretoria do Conselho Seccional fornecerá, em 72 horas, a listagem 
atualizada com nome e endereço, inclusive endereço eletrônico dos advogados. 

 
§ 3° - A critério da Diretoria do Conselho Seccional, poderão 

ser promovidos debates, a serem por ela organizados ou, se for o caso, pela Comissão 
Eleitoral. 

 
§ 4° - Serão considerados nulos os votos atribuídos aos 

candidatos que tenham utilizado, por qualquer modo, de propaganda diversa daquela 
prevista neste artigo, assegurando-lhes, através do devido processo legal, o 
contraditório e a ampla defesa, aplicando-se, no que couber, o art. 133 do 
Regulamento Geral da OAB,  

 
§ 5°. A propaganda eleitoral tem como finalidade apresentar e 

debater propostas e idéias relacionadas às finalidades da OAB e aos interesses da 
advocacia, sendo vedada a prática de atos que visem a exclusiva promoção pessoal de 
candidatos e, ainda, a abordagem de temas de modo a comprometer a dignidade da 
profissão e da Ordem dos Advogados do Brasil ou ofender a honra e imagem dos 
candidatos. 

 
Art. 6° - Uma vez apurada a votação e proclamado o resultado 

pela Comissão Eleitoral, o Conselho Seccional reunir-se-á, em até 72 (setenta e duas) 
horas, em sessão extraordinária, para homologação da lista sêxtupla escolhida na 
consulta direta. 

 
Art. 7° - Após a homologação da lista sêxtupla de advogados 

escolhida na consulta direta, o presidente do Conselho Seccional, no prazo máximo de 
05(cinco) dias, a remeterá ao Poder Judiciário acompanhada do  curriculum  vitae dos 
candidatos eleitos. 

 
Art. 8° - Os casos omissos serão decididos pela Comissão 

Eleitoral, com recurso sem efeito suspensivo ao Conselho Seccional. 
 
Art. 9° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Sala de Sessões, João Pessoa (PB), 10 de fevereiro de 2006. 
 
 
José Mário Porto Júnior 
            Presidente 



OORRDDEEMM  DDOOSS  AADDVVOOGGAADDOOSS  DDOO  BBRRAASSIILL  
SSEECCCCIIOONNAALL  DDEE  PPEERRNNAAMMBBUUCCOO  

  
  
            RReessoolluuççããoo  nnºº  001111//22001100  
  

AAlltteerraaddaa  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  
OOAABB//PPEE,,  ccuujjoo  tteeoorr  ddiisscciipplliinnaa  oo  pprroocceessssoo  ddee  

eessccoollhhaa  ddaass  lliissttaass  ssêêxxttuuppllaass  ppaarraa  pprreeeenncchhiimmeennttoo  
ddaass  vvaaggaass  ddee  ddeesseemmbbaarrggaaddoorr  nnooss  TTrriibbuunnaaiiss  
ddeessttiinnaaddaass  aaooss  aaddvvooggaaddooss  ppeerrnnaammbbuuccaannooss,,  nnoo  
ââmmbbiittoo  ddaa  ccoommppeettêênncciiaa  ddeessttaa  SSeecccciioonnaall  ee  nnaa  
ffoorrmmaa  ddooss  PPrroovviimmeennttooss  nn..  110022//22000044,,  113399//22001100  ee  
114411//22001100,,  ttooddooss  ddoo  CCoonnsseellhhoo  FFeeddeerraall..  

  
OO  CCOONNSSEELLHHOO  SSEECCCCIIOONNAALL  DDAA  OORRDDEEMM  DDOOSS  AADDVVOOGGAADDOOSS  DDOO  BBRRAASSIILL,,  
SSEECCÇÇÃÃOO  DDEE  PPEERRNNAAMMBBUUCCOO,,  nnoo  eexxeerrccíícciioo  ddaass  aattrriibbuuiiççõõeess  lleeggaaiiss  qquuee  llhhee  
ssããoo  ccoonnffeerriiddaass  ppeellooss  aarrttiiggooss  5577,,  5588,,  II  ee  XXIIVV,,  ddoo  EEssttaattuuttoo  ddaa  AAddvvooccaacciiaa  ee  ddaa  
OOrrddeemm  ddooss  AAddvvooggaaddooss  ddoo  BBrraassiill   ((LLeeii  FFeeddeerraall  nnºº  88..990066,,  ddee  0044  ddee  jjuullhhoo  ddee  
11999944)),,  cc//cc  ooss  aarrttiiggooss  1144,,  VVII,,  ddoo  RReeggiimmeennttoo  IInntteerrnnoo  ddaa  OOAABB//PPEE,,  ee,,  tteennddoo  eemm  
vviissttaa  aass  ddiissppoossiiççõõeess  ddoo  aarrttiiggoo  112288  ee  sseegguuiinntteess  ddoo  RReegguullaammeennttoo  GGeerraall,,  bbeemm  
ccoommoo  nnaa  ffoorrmmaa  ddooss  PPrroovviimmeennttooss  nn..  110022//9944,,  113399//22001100  ee  114411//22001100,,  ttooddooss  ddoo  
CCoonnsseellhhoo  FFeeddeerraall,,  ee  ooss  aarrttiiggooss  113344  aa  114477  ddoo  RReeggiimmeennttoo  IInntteerrnnoo  ddeessssaa  
SSeecccciioonnaall,,  rreessoollvvee::  
  
AArrtt..  11oo  NNoo  ccaassoo  ddee  TTrriibbuunnaall  EEssttaadduuaall  oouu  FFeeddeerraall,,  ccoomm  jjuurriissddiiççããoo  rreessttrriittaa  aaoo  
EEssttaaddoo  ddee  PPeerrnnaammbbuuccoo,,  ccoommuunniiccaarr  aa  eessttaa  SSeecccciioonnaall  aa  eexxiissttêênncciiaa  ddee  vvaaggaa  
ddeessttiinnaaddaa  aa  aaddvvooggaaddoo,,  oo  pprroocceessssoo  ddee  eessccoollhhaa  ddaa  rreessppeeccttiivvaa  lliissttaa  ssêêxxttuuppllaa  sseerráá  
rreeaalliizzaaddoo  ccoommoo  ddiisscciipplliinnaaddoo  nneessttaa  RReessoolluuççããoo..  
  
AArrtt..  22  OO  pprroocceessssoo  ddee  eessccoollhhaa  ddooss  ccaannddiiddaattooss  sseerráá  nnaa  ffoorrmmaa  ddee  ccoonnssuullttaa  ddiirreettaa  
aaooss  aaddvvooggaaddooss,,  ppooddeennddoo  vvoottaarr  ttooddoo  aaddvvooggaaddoo  rreegguullaarrmmeennttee  iinnssccrriittoo  nneessttaa  
sseecccciioonnaall  ee  qquuee  eesstteejjaa  aaddiimmpplleennttee,,  aattéé  3300  ((ttrriinnttaa))  ddiiaass  aanntteess  ddoo  pplleeiittoo,,  ccoomm  aass  
oobbrriiggaaççõõeess  ccoomm  aa  OOAABB..  
  
PPaarráággrraaffoo  úúnniiccoo..  OO  aaddvvooggaaddoo,,  qquuee  ccuummpprriirr  ccoomm  ssuuaass  oobbrriiggaaççõõeess,,  aappóóss  oo  pprraazzoo  
ddeetteerrmmiinnaaddoo  nnoo  ccaappuutt,,  nnããoo  ppooddeerráá  vvoottaarr  nneemm  sseerr  vvoottaaddoo  nnoo  pprroocceessssoo  ddee  
eessccoollhhaa  ddaa  lliissttaa  ssêêxxttuuppllaa..  
  
AArrtt..  33ºº  PPaarraa  oo  aaddvvooggaaddoo  qquuee  ddeesseejjaarr  ssee  iinnssccrreevveerr,,  sseerráá  eexxiiggiiddaa  aa  rreegguullaarriiddaaddee  
ddaass  rreessppeeccttiivvaass  aannuuiiddaaddeess  ee  ddeemmaaiiss  oobbrriiggaaççõõeess,,  aattéé  aa  ddaattaa  ddaa  ssuuaa  rreessppeeccttiivvaa  
iinnssccrriiççããoo  nnoo  pprroocceessssoo  eelleeiittoorraall,,  ddeevveennddoo  oo  mmeessmmoo  iinnssttrruuiirr  aa  ddooccuummeennttaaççããoo  aa  
sseerr  ooppoorrttuunnaammeennttee  aapprreesseennttaaddaa  ccoomm  aa  rreessppeeccttiivvaa  CCeerrttiiddããoo  ddee  RReegguullaarriiddaaddee  ddee  
DDéébbiittooss..  



  
AArrtt..  33ºº--AA  OO  rreeqquueerriimmeennttoo  ddee  iinnssccrriiççããoo  ddee  ccaannddiiddaattuurraa,,  nnoo  aattoo  ddoo  sseeuu  pprroottooccoolloo,,  
ddeevveerráá  sseerr  aapprreesseennttaaddoo  ccoomm  ttooddaass  aass  ffoollhhaass  ddeevviiddaammeennttee  nnuummeerraaddaass  ee  
ppeerrffuurraaddaass,,  ee,,  eemm  sseeuuss  aanneexxooss,,  ddeevvee  ccoonntteerr  aa  ffoottoo  ddoo  ccaannddiiddaattoo,,  oobbsseerrvvaaddaa  aa  
ddeevviiddaa  ffoorrmmaattaaççããoo  eexxiiggiiddaa  ppeelloo  TTrriibbuunnaall  RReeggiioonnaall  EElleeiittoorraall  ppaarraa  pprreeppaarraaççããoo  ddaass  
uurrnnaass  eelleettrrôônniiccaass,,  qquuaall  sseejjaa,,  ttiippoo  JJPPGG,,  225566  ttoonnss  ddee  cciinnzzaa  ((88  bbiittss)),,  116611  ppoonnttooss  
hhoorriizzoonnttaaiiss  ppoorr  223322  ppoonnttooss  vveerrttiiccaaiiss  ((116611xx223322))  ppiixxeellss,,  ccuujjoo  ttaammaannhhoo  
mmááxxiimmoo  ddeevveerráá  sseerr  ddee  2200kkbb,,  eemm  mmííddiiaa  rreemmoovvíívveell  ((CCDD,,  DDVVDD  oouu  ppeenn  ddrriivvee))..  
IInncclluuííddaa  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE..  

  
AArrtt..  33ºº--BB..  NNoo  mmoommeennttoo  ddaa  iinnssccrriiççããoo  ddeevvee  oo  ccaannddiiddaattoo  iinnddiiccaarr  eennddeerreeççoo  
eelleettrrôônniiccoo  ((ee--mmaaiill))  ppaarraa  rreecceebbiimmeennttoo  ddee  nnoottiiffiiccaaççõõeess  ppoorr  ppaarrttee  ddaa  CCoommiissssããoo  
EElleeiittoorraall,,  sseennddoo  ccoonnssiiddeerraaddoo  nnoottiiffiiccaaddoo  oo  ccaannddiiddaattoo  aa  ppaarrttiirr  ddoo  mmoommeennttoo  eemm  
qquuee  oo  ee--mmaaiill  ffoorr  eennvviiaaddoo  ppeellaa  CCoommiissssããoo  EElleeiittoorraall..  IInncclluuííddaa  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  
000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE..  
  
AArrtt..  44ºº  NNoo  pprroocceessssoo  ddee  ccoonnssuullttaa  ddiirreettaa  àà  ccllaassssee,,  ccoommppeettee::  
  
II  ––  AAoo  PPlleennoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  EEssttaadduuaall::  
  

aa))  JJuullggaarr,,  eemm  ggrraauu  ddee  rreeccuurrssoo,,  aass  iimmppuuggnnaaççõõeess  aa  ppeeddiiddooss  ddee  iinnssccrriiççããoo;;  
  
bb))  HHoommoollooggaarr  aa  lliissttaa  ssêêxxttuuppllaa  ddooss  aaddvvooggaaddooss  mmaaiiss  vvoottaaddooss,,  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  

oo  rreessuullttaaddoo  ddaa  ccoonnssuullttaa  ddiirreettaa  àà  ccllaassssee..  
  
IIII  ––  ÀÀ  DDiirreettoorriiaa  ddaa  SSeecccciioonnaall  ddaa  OOAABB//PPEE::  
  

aa))  AAnnuunncciiaarr  ee  ffaazzeerr  ccuummpprriirr  oo  ccaalleennddáárriioo  ddoo  pprroocceessssoo  eelleeiittoorraall,,  vveeddaaddaa  
aalltteerraaççããoo  iinnjjuussttiiffiiccaaddaa  nnaa  ddaattaa  ddoo  pplleeiittoo;;  

  
bb))  PPrroovviiddeenncciiaarr  aa  ppuubblliiccaaççããoo  ddoo  eeddiittaall,,  ccoomm  aass  nnoorrmmaass  ddiisscciipplliinnaaddoorraass  ddoo  

pprroocceessssoo  eelleeiittoorraall,,  rreessppeeiittaaddooss  ooss  tteerrmmooss  ddaa  pprreesseennttee  RReessoolluuççããoo;;  
  

cc))  JJuullggaarr,,  oorriiggiinnaarriiaammeennttee,,  ooss  ppeeddiiddooss  ddee  iinnssccrriiççããoo,,  ttoorrnnaannddoo  ppúúbblliiccaa  aass  
iinnssccrriiççõõeess  rreegguullaarreess  ee  aass  qquuee  ffoorreemm  eevveennttuuaallmmeennttee  iinnddeeffeerriiddaass;;  

  
dd))  NNoommeeaarr  aa  CCoommiissssããoo  EElleeiittoorraall;;  

  
IIIIII  ––  ÀÀ  CCoommiissssããoo  EElleeiittoorraall::  
  

aa))  PPrreessiiddiirr  oo  pplleeiittoo  eelleeiittoorraall  ddee  ccoonnssuullttaa  ddiirreettaa  àà  ccllaassssee,,  aa  ppaarrttiirr  ddaa  
hhoommoollooggaaççããoo  ddaass  ccaannddiiddaattuurraass;;  

  



bb))  AAddoottaarr  aass  ddiilliiggêênncciiaass  nneecceessssáárriiaass  ppaarraa  aa  rreegguullaarr  rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  cceerrttaammee  
eelleeiittoorraall;;  

  
cc))  FFiissccaalliizzaarr  ee  ccooiibbiirr  aass  ccoonndduuttaass  pprroossccrriittaass  ppoorr  ppaarrttee  ddooss  ccaannddiiddaattooss,,  

nnoottaaddaammeennttee  aass  rreellaattiivvaass  àà  pprrooppaaggaannddaa  iilleeggaall  oouu  aabbuussoo  ddee  ppooddeerr  
eeccoonnôômmiiccoo;;  

  
dd))  CCuummpprriirr  ee  ffaazzeerr  ccuummpprriirr  aass  nnoorrmmaass  aapplliiccáávveeiiss,,  eemm  eessppeecciiaall  aass  ddiissppoossttaass  

nnoo  rreessppeeccttiivvoo  eeddiittaall  ee  nneessttaa  RReessoolluuççããoo;;  
  

ee))  DDeecciiddiirr  ooss  ccaassooss  oommiissssooss..  
  
PPaarráággrraaffoo  úúnniiccoo..  AA  ccoommiissssããoo  eelleeiittoorraall  sseerráá  ffoorrmmaaddaa  ppoorr  uumm  PPrreessiiddeennttee  ee  oouuttrrooss  
ddooiiss  mmeemmbbrrooss;;    
  
AArrtt..  55  OO  pprroocceessssoo  ddee  eelleeiiççããoo  ssee  iinniicciiaa  ccoomm  aa  ppuubblliiccaaççããoo,,  nnaa  iimmpprreennssaa  ooffiicciiaall,,  
ddoo  eeddiittaall  ddee  aabbeerrttuurraa  ddaass  iinnssccrriiççõõeess  ddooss  iinntteerreessssaaddooss  nnoo  pprroocceessssoo  sseelleettiivvoo,,  
ccoonntteennddoo  aass  iinnffoorrmmaaççõõeess  ee  ooss  ddooccuummeennttooss  nneecceessssáárriiooss..  
  
§§  11  AA  DDiirreettoorriiaa  ddaa  OOAABB  ttaammbbéémm  ppuubblliiccaarráá  oo  eexxttrraattoo  ddee  eeddiittaall,,  nnoo  DDiiáárriioo  OOffiicciiaall  
ee  nnuumm  ddooss  0033  ((ttrrêêss))  mmaaiioorreess  jjoorrnnaaiiss  eemm  cciirrccuullaaççããoo  nnoo  EEssttaaddoo  ddee  PPeerrnnaammbbuuccoo..    
  
§§  22  AAss  ddeemmaaiiss  ppuubblliiccaaççõõeess  sseerrããoo  ttiiddaass  ccoommoo  ppúúbblliiccaass  aa  ppaarrttiirr  ddoo  mmoommeennttoo  eemm  
qquuee  ffoorreemm  vveeiiccuullaaddaass  nnoo  ssiittee  ddaa  OOAABB//PPEE  qquuee,,  ppoorr  sseeuu  ttuurrnnoo,,  ccoonnttaarráá  ccoomm  
eessppaaççoo  vviirrttuuaall  eessppeeccííffiiccoo  ddeessttiinnaaddoo  ààss  iinnffoorrmmaaççõõeess  ddiivveerrssaass  aacceerrccaa  ddoo  
pprroocceessssoo  eelleeiittoorraall  eemm  ccuurrssoo..    
  
§§  33  OOss  iinntteerreessssaaddooss  eemm  ccoonnccoorrrreerr  aa  uummaa  ddaass  vvaaggaass  ddaa  lliissttaa  ssêêxxttuuppllaa  ddeevveerrããoo  
eessttaarr  eelleeggíívveeiiss  àà  ddaattaa  ddaa  iinnssccrriiççããoo  nnoo  cceerrttaammee,,  aapplliiccaannddoo--ssee  aass  nnoorrmmaass  lleeggaaiiss  ee  
pprroocceeddiimmeennttaaiiss  eennttããoo  eemm  vviiggoorr,,  ssoobb  ppeennaa  ddee  iinnddeeffeerriimmeennttoo  ddaa  ccaannddiiddaattuurraa..  
  
AArrtt..  66  AAppóóss  eenncceerrrraaddoo  oo  pprraazzoo  eessttiippuullaaddoo  nnoo  eeddiittaall  ppaarraa  iinnssccrriiççããoo  ee  
iimmppuuggnnaaççããoo  ddooss  ccaannddiiddaattooss,,  ccaabbeerráá  aaoo  CCoonnsseellhhoo,,  eemm  sseessssããoo  eexxttrraaoorrddiinnáárriiaa,,  
jjuullggaarr  eevveennttuuaaiiss  rreeccuurrssooss  ee  hhoommoollooggaarr  aass  ccaannddiiddaattuurraass..  
  
§§  11  OO  ppoossttuullaannttee,,  ccuujjaa  ccaannddiiddaattuurraa  ffoorr  oobbjjeettoo  ddee  iimmppuuggnnaaççããoo,,  ppooddeerráá  
aapprreesseennttaarr  ddeeffeessaa  eessccrriittaa,,  nnoo  pprraazzoo  ddee  55  ((cciinnccoo))  ddiiaass,,  sseennddoo--llhhee  aasssseegguurraaddoo  
ssuusstteennttaarr  oorraallmmeennttee  nnoo  ddiiaa  ddaa  sseessssããoo  ppoorr  aattéé  vviinnttee  mmiinnuuttooss..  
  
§§  22  OOss  ppoossttuullaanntteess  sseerrããoo  iinnssttaaddooss  aa  ccoommppaarreecceerr  nnoo  ddiiaa  ddaa  sseessssããoo  ppaarraa  
aapprreesseennttaarr  aass  rraazzõõeess  ppeellaass  qquuaaiiss  pprreetteennddeemm  ccoonnccoorrrreerr  àà  lliissttaa  ssêêxxttuuppllaa,,  bbeemm  
aassssiimm  rreessppoonnddeerr  aa  eevveennttuuaall  aarrgguuiiççããoo..  
  



§§  33  NNããoo  hhaavveennddoo  iimmppuuggnnaaççõõeess  oouu  tteennddoo  eessttaass  ssiiddoo  ddeevviiddaammeennttee  jjuullggaaddaass  ppeelloo  
CCoonnsseellhhoo,,  oo  PPrreessiiddeennttee  aannuunncciiaarráá  ffoorrmmaallmmeennttee  ooss  nnoommeess  ddooss  ppoossttuullaanntteess..  
  
AArrtt..  77  AA  ddiivvuullggaaççããoo  ddaass  ccaannddiiddaattuurraass,,  ppllaattaaffoorrmmaa  ee  ppeerrffiill  ddooss  ppoossttuullaanntteess,,  
rreessttrriinnggiirr--ssee--áá,,  eexxcclluussiivvaammeennttee::  
  
II  --  ÀÀ  ppuubblliiccaaççããoo  lleevvaaddaa  aa  eeffeeiittoo  ppeellaa  DDiirreeççããoo  ddaa  OOAABB//PPEE,,  eemm  iinnffoorrmmaattiivvoo  ddaa  
mmeessmmaa,,  eemm  vviiaa  eelleettrrôônniiccaa  oouu  iimmpprreessssaa,,  aasssseegguurraaddoo  iiddêênnttiiccoo  eessppaaççoo  ddee  mmííddiiaa  
ppaarraa  ccaaddaa  ppoossttuullaannttee;;  
  
IIII  ––  AAooss  eevveennttooss  ppúúbblliiccooss  ee  ddeebbaatteess  pprroommoovviiddooss  oouu  aauuttoorriizzaaddooss  pprreevviiaammeennttee  
ppeellaa  CCoommiissssããoo  EElleeiittoorraall,,  eemm  llooccaaiiss  ddeeffiinniiddooss  ppeellaa  mmeessmmaa,,  aasssseegguurraannddoo--ssee  aa  
iissoonnoommiiaa  ddooss  ccaannddiiddaattooss..  
  
IIIIII  ––  ÀÀss  vviissiittaaççõõeess  ppeessssooaaiiss  ee  ccoorrrreessppoonnddêênncciiaass  ddee  ccaaddaa  ppoossttuullaannttee  aaoo  
eelleeiittoorraaddoo,,  vveeddaaddoo  oo  aabbuussoo  ddoo  ppooddeerr  eeccoonnôômmiiccoo  ee  rreessppeeiittaannddoo--ssee  aa  mmooddeerraaççããoo  
nneecceessssáárriiaa..  
  
IIVV  ––  FFiiccaa  ppeerrmmiittiiddaa,,  aappóóss  oo  ddeeffeerriimmeennttoo  ddaass  iinnssccrriiççõõeess  ddaass  ccaannddiiddaattuurraass,,  aa  
uuttiilliizzaaççããoo  ddee  rreeddeess  ssoocciiaaiiss  nnaa  iinntteerrnneett  ee  eennvviioo  ddee  ee--mmaaiillss  aaooss  aaddvvooggaaddooss  
iinnssccrriittooss  nnaa  OOAABB--PPEE,,  ddeevveennddoo  sseerr  oobbsseerrvvaaddooss,,  sseemmpprree,,  ooss  ccrriittéérriiooss  ddee  
mmooddeerraaççããoo,,  uurrbbaanniiddaaddee,,  nnããoo  aabbuussoo  ddee  ppooddeerr  eeccoonnôômmiiccoo,,  bbeemm  ccoommoo  ooss  
pprreecceeiittooss  ffuunnddaammeennttaaiiss  ddoo  CCóóddiiggoo  ddee  ÉÉttiiccaa  ddaa  OOAABB,,  ttuuddoo  eemm  ccoonnssoonnâânncciiaa  ccoomm  
oo  tteeoorr  ddoo  aarrtt..  1199,,  IIVV,,  ddaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  2233..337777  ddoo  TTSSEE;;  iinncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  
nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
  
§§11ºº  AAss  ccoorrrreessppoonnddêênncciiaass  ddee  ccaannddiiddaattooss  aaooss  eelleeiittoorreess  nnããoo  ppooddeerrããoo  oosstteennttaarr  aarrttee  
ee  rreeccuurrssooss  ggrrááffiiccooss  ddee  ccaarráátteerr  ppuubblliicciittáárriioo,,  ddeevveennddoo  lliimmiittaarr--ssee  aa  vveeiiccuullaarr  oo  
ccuurrrrííccuulloo,,  aa  ffoottoo  ee  ooss  mmoottiivvooss  qquuee  aanniimmaamm  aa  ppoossttuullaaççããoo  ddoo  ccaannddiiddaattoo..  
  
§§  22ºº  ÉÉ  vveeddaaddoo  oo  eennvviioo  ddee  mmaaiiss  ddee  uummaa  ccoorrrreessppoonnddêênncciiaa  iimmpprreessssaa  ppaarraa  ccaaddaa  
aaddvvooggaaddoo..  
  
§§  33  NNããoo  sseerráá  ppeerrmmiittiiddoo  oo  uussoo  ddee  qquuaallqquueerr  mmííddiiaa  eexxtteerrnnaa,,  ccoommoo  oouuttddoooorrss,,  
ppaannfflleettooss,,  aannúúnncciiooss  ppuubblliicciittáárriiooss  eemm  jjoorrnnaaiiss  oouu  ppeerriióóddiiccooss,,  bbeemm  ccoommoo  aa  ccrriiaaççããoo  
ddee  ccoommiittêêss,,  ccoonnttrraattaaççããoo  ddee  pprrooffiissssiioonnaaiiss  ddee  aauuxxíílliioo  àà  ccaammppaannhhaa,,  ddeennttrree  oouuttrraass  
mmeeddiiddaass  ccaarraacctteerriizzaaddoorraass  ddee  aabbuussoo  ddee  ppooddeerr  eeccoonnôômmiiccoo  ee//oouu  ttiiddaass  ccoommoo  
iimmooddeerraaddaass,,  aa  ccrriittéérriioo  ddaa  CCoommiissssããoo  EElleeiittoorraall..  
  
§§  44  AAlléémm  ddaa  pprrooiibbiiççããoo  rreettrroo,,  ppaarraa  ffiinnss  ddee  ppuubblliicciiddaaddee,,  nnããoo  sseerráá  ttaammbbéémm  
ppeerrmmiittiiddoo  aaoo  ccaannddiiddaattoo  tteerr  sseeuu  nnoommee  vviinnccuullaaddoo  àà  iinnssttiittuuiiççããoo  ppúúbblliiccaa  oouu  pprriivvaaddaa  
((ssiinnddiiccaattooss,,  aassssoocciiaaççõõeess,,  ffuunnddaaççõõeess,,  OONNGGss,,  iinnssttiittuuttooss,,  ffaaccuullddaaddeess,,  eettcc)),,  ccoomm  oouu  
sseemm  aattuuaaççããoo  nnoo  mmuunnddoo  jjuurrííddiiccoo..    
  



§§  55  TTaammbbéémm  ffiiccaa  pprrooiibbiiddoo  oo  eennvviioo  ddee  ccoorrrreessppoonnddêênncciiaass  oouu  mmaanniiffeessttaaççõõeess  
ppúúbblliiccaass  ddee  aappooiioo  ddaass  eennttiiddaaddeess  cciittaaddaass  nnoo  ppaarráággrraaffoo  aanntteerriioorr,,  sseennddoo  ppaassssíívveell  oo  
ccaannddiiddaattoo  bbeenneeffiicciiaaddoo,,  ddee  ffoorrmmaa  ddiirreettaa  oouu  iinnddiirreettaa,,  ddaa  aapplliiccaaççããoo  ddaass  
ppeennaalliiddaaddeess  aaddiiaannttee  eelleennccaaddaass..  
  
§§  66  NNaa  hhiippóótteessee  ddee  pprrooppaaggaannddaa  ddiiffaammaattóórriiaa  oouu  qquuee  ddee  qquuaallqquueerr  ffoorrmmaa  vveennhhaa  aa  
ddeenneeggrriirr  aa  iimmaaggeemm  ffííssiiccaa  ee//oouu  mmoorraall  ddee  qquuaallqquueerr  ccaannddiiddaattoo,,  ccoommpprroovvaannddoo--ssee  aa  
ppaarrttiicciippaaççããoo  ddiirreettaa  oouu  iinnddiirreettaa  ddee  qquuaaiissqquueerr  ddooss  ddeemmaaiiss  ppoossttuullaanntteess  oouu  ddee  
iinnssttiittuuiiççããoo  lliiggaaddaa  aaoo  mmeessmmoo,,  sseerráá  oo  rreeffeerriiddoo  ccaannddiiddaattoo  ppuunniiddoo,,  aappóóss  ccéélleerree  
aappuurraaççããoo  aa  ccrriittéérriioo  ddaa  CCoommiissssããoo  EElleeiittoorraall..  
  
§§  77  ÉÉ  vveeddaaddoo  aaoo  ccaannddiiddaattoo  oo  ppaattrrooccíínniioo  ddee  eennccoonnttrrooss  ffeessttiivvooss,,  ccooqquueettééiiss,,  
aallmmooççooss,,  jjaannttaarreess  ee  eevveennttooss  ccoonnggêênneerreess,,  sseennddoo  ppeerrmmiittiiddoo  aappeennaass  eennccoonnttrrooss  
ooffiicciiaaiiss  aa  sseerreemm  rreeaalliizzaaddooss  nnoo  aauuddiittóórriioo  ddaa  SSeecccciioonnaall  oouu  nnaass  sseeddeess  ddaass  
ssuubbsseecccciioonnaaiiss,,  qquuee  sseerrããoo  ddiisscciipplliinnaaddooss  ppeellaa  CCoommiissssããoo  EElleeiittoorraall..  
  
§§  88  AA  ddeessoobbeeddiiêênncciiaa  aa  ttaaiiss  nnoorrmmaass,,  oouu  mmeessmmoo  oouuttrraass  ppoorrvveennttuurraa  eessttiippuullaaddaass  
ppeellaa  CCoommiissssããoo  EElleeiittoorraall,,  ppooddeerráá  sseerr  ppuunniiddaa  ccoomm  aa  cceennssuurraa  ppúúbblliiccaa  oouu  aa  
ccaassssaaççããoo  ddaa  iinnssccrriiççããoo  ddoo  ccaannddiiddaattoo,,  aa  ddeeppeennddeerr  ddaa  ggrraavviiddaaddee  ee  rreeppeerrccuussssããoo  
ddaa  iinnffrraaççããoo,,  mmeeddiiaannttee  aapprreecciiaaççããoo  ddaa  aalluuddiiddaa  CCoommiissssããoo  qquuee  ppooddeerráá  aattuuaarr  ddee  
ooffíícciioo  oouu  aappóóss  pprroovvooccaaççããoo  ffuunnddaammeennttaaddaa  ddee  qquuaallqquueerr  iinntteerreessssaaddoo..    
  
§§  99ºº  --  NNooss  tteerrmmooss  ddoo  PPrroovviimmeennttoo  nnºº  9955//22000000  ddoo  CCoonnsseellhhoo  FFeeddeerraall  ddaa  OOrrddeemm  
ddooss  AAddvvooggaaddooss  ddoo  BBrraassiill  éé  vveeddaaddoo  oo  ffoorrnneecciimmeennttoo  aaooss  ccaannddiiddaattooss,,  ppoorr  ppaarrttee  ddaa  
SSeecccciioonnaall,,  ddooss  ddaaddooss  ppeessssooaaiiss,,  ccoommoo  eennddeerreeççoo,,  tteelleeffoonnee  ee  ee--mmaaiill,,  ddooss  
aaddvvooggaaddooss  iinnssccrriittooss..  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
  
AArrtt..  77ºº--AA..  NNoo  ddiiaa  ee  llooccaall  ddaa  EElleeiiççããoo  éé  ppeerrmmiittiiddoo  aaooss  ccaannddiiddaattooss  ee  sseeuuss  
pprreeppoossttooss::  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  

  
II  --  CCaaddaa  uumm  ddooss  ccaannddiiddaattooss  ccrreeddeenncciiaarr  0011  ((uumm))  ffiissccaall  ppoorr  uurrnnaa,,  qquuee  ddeevveerráá  sseerr  
iiddeennttiiffiiccaaddoo  aattrraavvééss  ddee  ccrraacchháá,,  ccoonnffeecccciioonnaaddoo  ppoorr  ccaaddaa  uumm  ddaaqquueelleess,,  
ccoonnssttaannddoo  aappeennaass  oo  nnoommee  ee  oo  nnúúmmeerroo  ddoo  ccaannddiiddaattoo  qquuee  rreepprreesseennttaamm,,  ddeevveennddoo  
sseerr  oobbsseerrvvaaddooss  ooss  ccrriittéérriiooss  ddaa  mmooddeerraaççããoo  ee  ddoo  nnããoo  aabbuussoo  ddoo  ppooddeerr  eeccoonnôômmiiccoo;;  
IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
IIII  --  OO  uussoo,,  ppeelloo  ccaannddiiddaattoo  ee  ppeelloo  eelleeiittoorr,,  ddee  mmaatteerriiaaiiss  ddee  mmaanniiffeessttaaççããoo  iinnddiivviidduuaall  
ee  ssiilleenncciioossaa  eemm  ffaavvoorr  ddaa  ccaannddiiddaattuurraa,,  ccoommoo  pprraagguuiinnhhaass,,  ddííssttiiccooss,,  aaddeessiivvooss  ee  
bbrroocchheess,,  rreessppeeiittaaddooss  ooss  ccrriittéérriiooss  ddee  mmooddeerraaççããoo  ee  nnããoo  aabbuussoo  ddoo  ppooddeerr  
eeccoonnôômmiiccoo..  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
IIIIII  --  AA  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ddee  ccaarrttããoo  ddee  vviissiittaa  ssoommeennttee  ppeelloo  pprróópprriioo  ccaannddiiddaattoo  ccoomm  
iinnddiiccaaççããoo  ddoo  nnúúmmeerroo  ddaa  ccaannddiiddaattuurraa,,  ddeessddee  qquuee  rreessppeeiittaaddooss  ooss  ccrriittéérriiooss  ddee  nnããoo  
uuttiilliizzaaççããoo  ddee  rreeccuurrssooss  ggrrááffiiccooss,,  ddaa  mmooddeerraaççããoo  ee  ddoo  nnããoo  aabbuussoo  ddee  ppooddeerr  
eeccoonnôômmiiccoo,,  sseennddoo  vveeddaaddaa  aa  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ddeennttrroo  ddoo  llooccaall  ddee  vvoottaaççããoo,,  sseennddoo  eessttee  



ddeeffiinniiddoo  ppeellaa  CCoommiissssããoo  EElleeiittoorraall..  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  
OOAABB//PPEE  

  
AArrtt..  77ºº--BB..  NNoo  ddiiaa  ee  llooccaall  ddaa  EElleeiiççããoo  éé  ddeeffeessoo  aaooss  ccaannddiiddaattooss  ee  sseeuuss  pprreeppoossttooss::  
IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  

  
II  --  OO  uussoo  oouu  ppoorrttee  ddee  aappaarreellhhoo  ddee  tteelleeffoonniiaa  cceelluullaarr,,  mmááqquuiinnaass  ffoottooggrrááffiiccaass  ee  
ffiillmmaaddoorraass  ddeennttrroo  ddaa  ccaabbiinnaa  ddee  vvoottaaççããoo;;  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  

ddaa  OOAABB//PPEE  
IIII  --  AA  uuttiilliizzaaççããoo  oouu  ppoorrttee  ddee  bbaannddeeiirraass;;  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  
OOAABB//PPEE  
IIIIII  --  OO  uussoo  ddee  ttrriioo  eellééttrriiccooss,,  ccaarrrrooss  ddee  ssoomm,,  aallttoo--ffaallaanntteess,,  aammpplliiffiiccaaddoorreess  ddee  ssoomm,,  
oouu  qquuaallqquueerr  aappaarreellhhaaggeemm  ddee  ssoonnoorriizzaaççããoo  mmóóvveell  oouu  ffiixxaa  ppeellooss  ccaannddiiddaattooss  ee,,  oouu,,  
sseeuuss  pprreeppoossttooss;;  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
IIVV  --  AA  aarrrreeggiimmeennttaaççããoo  ddee  eelleeiittoorr  oouu  aa  pprrooppaaggaannddaa  ddee  bbooccaa  ddee  uurrnnaa;;  IInncclluuííddoo  
ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
VV  --  AA  ccoonnttrraattaaççããoo  ddee  ppeessssooaass  ppaarraa  aauuxxiilliiaarr  nnaa  ccaammppaannhhaa;;  IInncclluuííddoo  ppeellaa  
RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
VVII  --  AA  ppaaddrroonniizzaaççããoo  ddee  vveessttuuáárriioo  ccoomm  iinnddiiccaaççããoo  ddaa  ccaannddiiddaattuurraa,,  iinncclluussiivvee  ddooss  
ffiissccaaiiss;;  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
VVIIII  --  AA  ddiivvuullggaaççããoo  ddee  qquuaallqquueerr  eessppéécciiee  ddee  mmaanniiffeessttaaççããoo,,  pprroonnuunncciiaammeennttoo,,  ee,,  oouu  
pprrooppaaggaannddaa  eemm  iinntteerrnneett,,  rreeddeess  ssoocciiaaiiss,,  rrááddiioo,,  iimmpprreennssaa  oouu  tteelleevviissããoo,,  sseemm  
pprréévviiaa  aauuttoorriizzaaççããoo  ddaa  ccoommiissssããoo  eelleeiittoorraall,,  ee  ddeessddee  qquuee  oobbsseerrvvaaddaa  aa  iissoonnoommiiaa  
eennttrree  ooss  ccaannddiiddaattooss;;  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
VVIIIIII  --  AA  uuttiilliizzaaççããoo  ee  ddiissttrriibbuuiiççããoo,,  dduurraannttee  aa  ccaammppaannhhaa  eelleeiittoorraall  ee  nnoo  ddiiaa  ddaa  
vvoottaaççããoo,,  ppeelloo  ccaannddiiddaattoo  oouu  ppoorr  pprreeppoossttoo,,  ddee  ccaammiisseettaass,,  cchhaavveeiirrooss,,  bboonnééss,,  
ccaanneettaass,,  bbrriinnddeess,,  oouu  qquuaaiissqquueerr  oouuttrrooss  bbeennss  oouu  mmaatteerriiaaiiss  qquuee  ppoossssaamm  
pprrooppoorrcciioonnaarr  vvaannttaaggeemm  aaoo  eelleeiittoorr;;  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  

OOAABB//PPEE  
IIXX  --  AA  pprrooppaaggaannddaa  eelleeiittoorraall  mmeeddiiaannttee  oouuttddoooorr;;  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  

000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
XX  --  AA  aagglloommeerraaççããoo  ddee  ppeessssooaass  ppoorrttaannddoo  vveessttuuáárriioo  ppaaddrroonniizzaaddoo,,  iinnssttrruummeennttooss  
ddee  pprrooppaaggaannddaa  ddee  mmooddoo  aa  ccaarraacctteerriizzaarr  mmaanniiffeessttaaççããoo  ccoolleettiivvaa,,  ccoomm  oouu  sseemm  
uuttiilliizzaaççããoo  ddee  vveeííccuulloo;;  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
XXII  --  NNoo  rreecciinnttoo  ddaass  sseeççõõeess  eelleeiittoorraaiiss  ee  aappuurraaddoorraass,,  aaooss  ffuunncciioonnáárriiooss  ddaa  OOAABB,,  
aaooss  mmeessáárriiooss,,  aaooss  eessccrruuttiinnaaddoorreess  ee  aaooss  mmeemmbbrrooss  ddaa  CCoommiissssããoo  EElleeiittoorraall,,  oo  uussoo  
ddee  vveessttuuáárriioo  oouu  oobbjjeettoo  qquuee  ccoonntteennhhaa  qquuaallqquueerr  pprrooppaaggaannddaa  ddee  ccaannddiiddaattoo;;  
IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
XXIIII  --  AA  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ddee  ffoollhheettooss,,  vvoollaanntteess  ee  oouuttrrooss  iimmpprreessssooss  ssiimmiillaarreess,,  
eexxcceettuuaaddaa  aa  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ddee  ccaarrttããoo  ddee  vviissiittaa  ssoommeennttee  ppeelloo((aa))  pprróópprriioo((aa))  
ccaannddiiddaattoo((aa))  ccoomm  iinnddiiccaaççããoo  ddoo  nnúúmmeerroo  ddaa  ccaannddiiddaattuurraass,,  ddeessddee  qquuee  rreessppeeiittaaddooss  
ooss  ccrriittéérriiooss  ddee  nnããoo  uuttiilliizzaaççããoo  ddee  rreeccuurrssooss  ggrrááffiiccooss,,  ddaa  mmooddeerraaççããoo  ee  ddoo  nnããoo  
aabbuussoo  ddee  ppooddeerr  eeccoonnôômmiiccoo,,  sseennddoo  vveeddaaddaa  aa  ddiissttrriibbuuiiççããoo  nnoo  llooccaall  ddee  vvoottaaççããoo,,  
eenntteennddeennddoo--ssee  eessttee  aa  ppaarrttee  iinntteerrnnaa  ddoo  llooccaall  ddee  vvoottaaççããoo,,  oouu  sseejjaa,,  aa  ppaarrttiirr  ddooss  



ppoorrttõõeess  ddee  eennttrraaddaa  lliimmííttrrooffee  ccoomm  aa  ccaallççaaddaa  ppúúbblliiccaa..  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  
000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
  
§§  11ºº  --  SSeerráá  vveeddaaddaa  aa  pprrooppaaggaannddaa  eelleeiittoorraall  ppeellaa  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ddee  ffoollhheettooss,,  
vvoollaanntteess  ee  oouuttrrooss  iimmpprreessssooss  ssiimmiillaarreess,,  eexxcceettuuaaddaa  aa  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ddee  ccaarrttããoo  ddee  
vviissiittaa  ccoomm  iinnddiiccaaççããoo  ddoo  nnúúmmeerroo  ddaass  ccaannddiiddaattuurraass,,  ddeessddee  qquuee  rreessppeeiittaaddooss  ooss  
ccrriittéérriiooss  ddee  nnããoo  uuttiilliizzaaççããoo  ddee  rreeccuurrssooss  ggrrááffiiccooss,,  ddaa  mmooddeerraaççããoo  ee  ddoo  nnããoo  aabbuussoo  
ddee  ppooddeerr  eeccoonnôômmiiccoo,,  sseennddoo  vveeddaaddaa  aa  ddiissttrriibbuuiiççããoo  nnoo  llooccaall  ddee  vvoottaaççããoo,,  
eenntteennddeennddoo--ssee  eessttee  aa  ppaarrttee  iinntteerrnnaa  ddoo  llooccaall  ddee  vvoottaaççããoo,,  oouu  sseejjaa,,  aa  ppaarrttiirr  ddooss  
ppoorrttõõeess  ddee  eennttrraaddaa  lliimmííttrrooffee  ccoomm  aa  ccaallççaaddaa  ppúúbblliiccaa..  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  
000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
§§  22ºº  --  PPoossssuuii  aa  CCoommiissssããoo  EElleeiittoorraall  ppooddeerreess  ppaarraa  aapprreeeennddeerr,,  nnoo  ddiiaa  ddaa  eelleeiiççããoo,,  oo  
mmaatteerriiaall  eemm  ddeessccoonnffoorrmmiiddaaddee  ccoomm  aass  pprreesseenntteess  nnoorrmmaass  qquuee  ssoommeennttee  sseerráá  
ddeevvoollvviiddoo  aappóóss  oo  eenncceerrrraammeennttoo  ddaa  vvoottaaççããoo..  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  
000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
AArrtt..  77ºº--CC..  OO  pprroocceeddiimmeennttoo  ddee  aappuurraaççããoo  ddee  pprrooppaaggaannddaa  iirrrreegguullaarr  sseerráá  oo  
sseegguuiinnttee::  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  

  
II  ––  RReecceebbiiddaa  aa  ddeennúúnncciiaa  ddee  vveeiiccuullaaççããoo  ddee  pprrooppaaggaaddaa  eemm  ddeessccoonnffoorrmmiiddaaddee  ccoomm  
aass  nnoorrmmaass  ddoo  pprroocceessssoo  eelleeiittoorraall,,  aa  CCoommiissssããoo  EElleeiittoorraall  ppooddeerráá,,  eemm  jjuuíízzoo  
ssuummáárriioo,,  ddeecciiddiirr  ppeelloo  aarrqquuiivvaammeennttoo  ddaa  rreepprreesseennttaaççããoo,,  ppoorr  ffaallttaarr--llhhee  jjuussttaa  ccaauussaa  
oouu  ppeellaa  aabbeerrttuurraa  ddoo  pprroocceeddiimmeennttoo..  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  
OOAABB//PPEE  
IIII  ––  IInnssttaauurraaddoo  oo  pprroocceeddiimmeennttoo,,  aa  CCoommiissssããoo  EElleeiittoorraall  nnoottiiffiiccaarráá  oo  ccaannddiiddaattoo  
ppaarraa,,  nnoo  pprraazzoo  ddee  4488  ((qquuaarreennttaa  ee  ooiittoo))  hhoorraass,,  aapprreesseennttaarr  ssuuaa  ddeeffeessaa  pprréévviiaa,,  
aaccoommppaannhhaaddaa  ddee  ttooddooss  ooss  eelleemmeennttooss  pprroobbaattóórriiooss;;  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  
000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
IIIIII  ––  AA  CCoommiissssããoo  EElleeiittoorraall  tteerráá  oo  pprraazzoo  ddee  55  ((cciinnccoo))  ddiiaass  ppaarraa  jjuullggaammeennttoo,,  
ppooddeennddoo  ddeetteerrmmiinnaarr  oo  aarrqquuiivvaammeennttoo  ddaa  rreepprreesseennttaaççããoo  oouu  aapplliiccaarr  aass  ssaannççõõeess  
ddee  aaddvveerrttêênncciiaa  oouu  eexxcclluussããoo  ddoo  ccaannddiiddaattoo;;  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  

ddaa  OOAABB//PPEE  
IIVV  ––  DDaa  ddeecciissããoo  ddaa  CCoommiissssããoo  EElleeiittoorraall  ccaabbeerráá  rreeccuurrssoo,,  ccoomm  ppoossssiibbiilliiddaaddee  ddee  
ccoonncceessssããoo  ddee  eeffeeiittoo  ssuussppeennssiivvoo  ppeelloo  RReellaattoorr,,  aaoo  CCoonnsseellhhoo  PPlleennoo  nnoo  pprraazzoo  ddee  
4488  ((qquuaarreennttaa  ee  ooiittoo))  hhoorraass,,  ddeevveennddoo  sseerr  ddeessiiggnnaaddoo  uumm  CCoonnsseellhheeiirroo  SSeecccciioonnaall  
ccoommoo  RReellaattoorr,,  qquuee  ddeevvee  aapprreesseennttaarr  sseeuu  rreellaattóórriioo  ee  vvoottoo  nnaa  pprriimmeeiirraa  sseessssããoo  
ssuubbsseeqquueennttee..  IInncclluuííddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
  
AArrtt..  88ºº  AA  CCoommiissssããoo  EElleeiittoorraall  pprroommoovveerráá,,  aaoo  sseeuu  ccrriittéérriioo,,  33  ((ttrrêêss))  ddeebbaatteess  ccoomm  ooss  
ppoossttuullaanntteess,,  nnooss  MMuunniiccííppiiooss  ddee  PPeettrroolliinnaa,,  CCaarruuaarruu  ee  RReecciiffee,,  bbeemm  ccoommoo  eemm  
oouuttrrooss  mmuunniiccííppiiooss  oonnddee  hhoouuvveerr  SSuubbsseecccciioonnaall  ddaa  oorrddeemm..  AAlltteerraaddoo  ppeellaa  
RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
  



PPaarráággrraaffoo  ÚÚnniiccoo  ––  AA  CCoommiissssããoo  EElleeiittoorraall  ddiivvuullggaarráá  aass  rreeggrraass  ddoo  ddeebbaattee  aattéé  55  
((cciinnccoo))  ddiiaass  aanntteess  ddaa  ssuuaa  rreeaalliizzaaççããoo  ppoorr  mmeeiioo  ddoo  ssiittee  ddaa  OOAABB//PPEE..  IInncclluuííddoo  ppeellaa  

RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  
  
AArrtt..  99..  ((VVeettaaddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE))  
  
PPaarráággrraaffoo  úúnniiccoo..  ((VVeettaaddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE))  
  
AArrtt..  1100..  ((VVeettaaddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE))  
  
AArrtt..  1111..  ((VVeettaaddoo  ppeellaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE))  
  
AArrtt..  1122ºº..  OO  ccaannddiiddaattoo,,  nnoo  mmoommeennttoo  ddaa  ssuuaa  iinnssccrriiççããoo,,  aassssiinnaarráá  tteerrmmoo  ddoo  qquuaall  
ccoonnssttaarráá  oo  pplleennoo  ccoonnhheecciimmeennttoo  ee  aa  aacceeiittaaççããoo  ddaass  nnoorrmmaass  rreegguullaammeennttaaddoorraass  ddaa  
ccoonnssuullttaa,,  nnoottaaddaammeennttee  ooss  PPrroovviimmeennttooss  nn..ººss  110022//22000044,,  113399//22001100  ee  114411//22001100,,  
ttooddooss  ddoo  CCoonnsseellhhoo  FFeeddeerraall  ee  aa  RReessoolluuççããoo  nn..ºº  000022//22001122..  IInncclluuííddoo  ppeellaa  
RReessoolluuççããoo  nnºº  000022//22001122  ddaa  OOAABB//PPEE  

  
AArrtt..  1133ºº..  EEssttaa  RReessoolluuççããoo  eennttrraa  eemm  vviiggoorr  nnaa  ddaattaa  ddee  ssuuaa  ppuubblliiccaaççããoo..  
  
  
                                                                                                  RReecciiffee,,  2233  ddee  aabbrriill  ddee  22001122..  
  
  
  

HHeennrriiqquuee  NNeevveess  MMaarriiaannoo  
PPrreessiiddeennttee  

  
  

  
BBrruunnoo  ddee  AAllbbuuqquueerrqquuee  BBaappttiissttaa  

SSeeccrreettáárriioo  GGeerraall  AAddjjuunnttoo  
RReellaattoorr  


