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 rubricálas, 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
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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.
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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:
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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.
https://deoab.oab.org.br/pages/materia/37222
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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
https://deoab.oab.org.br/pages/materia/37222
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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.
https://deoab.oab.org.br/pages/materia/37222
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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

Documento assinado digitalmente conforme MP nº2.2002 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil
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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.
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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
Presidente da OAB/SC

THIAGO CUSTÓDIO PEREIRA
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;
gratuita;

III – propaganda na imprensa, a qualquer título, ainda que

§ 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
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL DE PERNAMBUCO
Resolução nº 011/2010
A l t e r ad a p el a R e s ol u ç ão n º 0 0 2/ 2 01 2 d a
OAB/PE, cujo teor disciplina o processo de
escolha das listas sêxtuplas para preenchimento
das vagas de desembargador nos Tribunais
destinadas aos advogados pernambucanos, no
âmbito da competência desta Seccional e na
forma dos Provimentos n. 102/2004, 139/2010 e
141/2010, todos do Conselho Federal.
O CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL,
SECÇÃO DE PERNAMBUCO, no exercíci o das atribui ções l egai s que lhe
são conferi das pelos arti gos 57, 58, I e XIV, do Estatuto da Advocaci a e da
Ordem dos Advogados do Brasil (Lei Federal nº 8.906, de 04 de jul ho de
1994), c/c os arti gos 14, VI, do Regi mento Interno da OAB/PE, e, tendo em
vi sta as di sposi ções do artigo 128 e seguintes do Regulamento Geral, bem
como na forma dos Provimentos n. 102/94, 139/2010 e 141/2010, todos do
Conselho Federal, e os artigos 134 a 147 do Regimento Interno dessa
Seccional, resolve:
Art. 1o No caso de Tribunal Estadual ou Federal, com jurisdição restrita ao
Estado de Pernambuco, comunicar a esta Seccional a existência de vaga
destinada a advogado, o processo de escolha da respectiva lista sêxtupla será
realizado como disciplinado nesta Resolução.
Art. 2 O processo de escolha dos candidatos será na forma de consulta direta
aos advogados, podendo votar todo advogado regularmente inscrito nesta
seccional e que esteja adimplente, até 30 (trinta) dias antes do pleito, com as
obrigações com a OAB.
Parágrafo único. O advogado, que cumprir com suas obrigações, após o prazo
determinado no caput, não poderá votar nem ser votado no processo de
escolha da lista sêxtupla.
Art. 3º Para o advogado que desejar se inscrever, será exigida a regularidade
das respectivas anuidades e demais obrigações, até a data da sua respectiva
inscrição no processo eleitoral, devendo o mesmo instruir a documentação a
ser oportunamente apresentada com a respectiva Certidão de Regularidade de
Débitos.

Art. 3º-A O requerimento de inscrição de candidatura, no ato do seu protocolo,
deverá ser apresentado com todas as folhas devidamente numeradas e
perfuradas, e, em seus anexos, deve conter a foto do candidato, observada a
devida formatação exigida pelo Tribunal Regional Eleitoral para preparação das
urnas eletrônicas, qual seja, tipo JPG, 256 tons de cinza (8 bits), 161 pontos
horizontais por 232 pontos verticais (161x232) pixels, cujo tamanho
máximo deverá ser de 20kb, em mídia removível (CD, DVD ou pen drive).
Incluída pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE.
Art. 3º-B. No momento da inscrição deve o candidato indicar endereço
eletrônico (e-mail) para recebimento de notificações por parte da Comissão
Eleitoral, sendo considerado notificado o candidato a partir do momento e m
que o e-mail for enviado pela Comissão Eleitoral. Incluída pela Resolução nº
002/2012 da OAB/PE.
Art. 4º No processo de consulta direta à classe, compete:
I – Ao Pleno do Conselho Estadual:
a) Julgar, em grau de recurso, as impugnações a pedidos de inscrição;
b) Homologar a lista sêxtupla dos advogados mais votados, de acordo com
o resultado da consulta direta à classe.
II – À Diretoria da Seccional da OAB/PE:
a) Anunciar e fazer cumprir o calendário do processo eleitoral, vedada
alteração injustificada na data do pleito;
b) Providenciar a publicação do edital, com as normas disciplinadoras do
processo eleitoral, respeitados os termos da presente Resolução;
c) Julgar, originariamente, os pedidos de inscrição, tornando pública as
inscrições regulares e as que forem eventualmente indeferidas;
d) Nomear a Comissão Eleitoral;
III – À Comissão Eleitoral:
a) Presidir o pleito eleitoral de consulta direta à classe, a partir da
homologação das candidaturas;

b) Adotar as diligências necessárias para a regular realização do certame
eleitoral;
c) Fiscalizar e coibir as condutas proscritas por parte dos candidatos,
notadamente as relativas à propaganda ilegal ou abuso de poder
econômico;
d) Cumprir e fazer cumprir as normas aplicáveis, em especial as dispostas
no respectivo edital e nesta Resolução;
e) Decidir os casos omissos.
Parágrafo único. A comissão eleitoral será formada por um Presidente e outros
dois membros;
Art. 5 O processo de eleição se inicia com a publicação, na imprensa oficial,
do edital de abertura das inscrições dos interessados no processo seletivo,
contendo as informações e os documentos necessários.
§ 1 A Diretoria da OAB também publicará o extrato de edital, no Diário Oficial
e num dos 03 (três) maiores jornais em circulação no Estado de Pernambuco.
§ 2 As demais publicações serão tidas como públicas a partir do momento e m
que forem veiculadas no site da OAB/PE que, por seu turno, contará com
espaço virtual específico destinado às informações diversas acerca do
processo eleitoral em curso.
§ 3 Os interessados em concorrer a uma das vagas da lista sêxtupla deverão
estar elegíveis à data da inscrição no certame, aplicando-se as normas legais e
procedimentais então em vigor, sob pena de indeferimento da candidatura.
Art. 6 Após encerrado o prazo estipulado no edital para inscrição e
impugnação dos candidatos, caberá ao Conselho, em sessão extraordinária,
julgar eventuais recursos e homologar as candidaturas.
§ 1 O postulante, cuja candidatura for objeto de impugnação, poderá
apresentar defesa escrita, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo-lhe assegurado
sustentar oralmente no dia da sessão por até vinte minutos.
§ 2 Os postulantes serão instados a comparecer no dia da sessão para
apresentar as razões pelas quais pretendem concorrer à lista sêxtupla, bem
assim responder a eventual arguição.

§ 3 Não havendo impugnações ou tendo estas sido devidamente julgadas pelo
Conselho, o Presidente anunciará formal mente os nomes dos postulantes.
Art. 7 A divulgação das candidaturas, plataforma e perfil dos postulantes,
restringir-se-á, exclusivamente:
I - À publicação levada a efeito pela Direção da OAB/PE, em informativo da
mesma, em via eletrônica ou impressa, assegurado idêntico espaço de mídia
para cada postulante;
II – Aos eventos públicos e debates promovidos ou autorizados previamente
pela Comissão Eleitoral, em locais definidos pela mesma, assegurando-se a
isonomia dos candidatos.
III – Às visitações pessoais e correspondências de cada postulante ao
eleitorado, vedado o abuso do poder econômico e respeitando-se a moderação
necessária.
IV – Fica permitida, após o deferimento das inscrições das candidaturas, a
utilização de redes sociais na internet e envio de e-mails aos advogados
inscritos na OAB-PE, devendo ser observados, sempre, os critérios de
moderação, urbanidade, não abuso de poder econômico, bem como os
preceitos fundamentais do Código de Ética da OAB, tudo em consonância com
o teor do art. 19, IV, da Resolução nº 23.377 do TSE; incluído pela Resolução
nº 002/2012 da OAB/PE
§1º As correspondências de candidatos aos eleitores não poderão ostentar arte
e recursos gráficos de caráter publicitário, devendo limitar-se a veicular o
currículo, a foto e os motivos que animam a postulação do candidato.
§ 2º É vedado o envio de mais de uma correspondência impressa para cada
a d vo g a d o .
§ 3 Não será permitido o uso de qualquer mídia externa, como outdoors,
panfletos, anúncios publicitários em jornais ou periódicos, bem como a criação
de comitês, contratação de profissionais de auxílio à campanha, dentre outras
medidas caracterizadoras de abuso de poder econômico e/ou tidas como
imoderadas, a critério da Comissão Eleitoral.
§ 4 Além da proibição retro, para fins de publicidade, não será també m
permitido ao candidato ter seu nome vinculado à instituição pública ou privada
(sindicatos, associações, fundações, ONGs, institutos, faculdades, etc), com ou
sem atuação no mundo jurídico.

§ 5 Também fica proibido o envio de correspondências ou manifestações
públicas de apoio das entidades citadas no parágrafo anterior, sendo passível o
candidato beneficiado, de forma direta ou indireta, da aplicação das
penalidades adiante elencadas.
§ 6 Na hipótese de propaganda difamatória ou que de qualquer forma venha a
denegrir a imagem física e/ou moral de qualquer candidato, comprovando-se a
participação direta ou indireta de quaisquer dos demais postulantes ou de
instituição ligada ao mesmo, será o referido candidato punido, após célere
apuração a critério da Comissão Eleitoral.
§ 7 É vedado ao candidato o patrocínio de encontros festivos, coquetéis,
almoços, jantares e eventos congêneres, sendo permitido apenas encontros
oficiais a serem realizados no auditório da Seccional ou nas sedes das
subseccionais, que serão disciplinados pela Comissão Eleitoral.
§ 8 A desobediência a tais normas, ou mesmo outras porventura estipuladas
pela Comissão Eleitoral, poderá ser punida com a censura pública ou a
cassação da inscrição do candidato, a depender da gravidade e repercussão
da infração, mediante apreciação da aludida Comissão que poderá atuar de
ofício ou após provocação fundamentada de qualquer interessado.
§ 9º - Nos termos do Provimento nº 95/2000 do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil é vedado o fornecimento aos candidatos, por parte da
Seccional, dos dados pessoais, como endereço, telefone e e-mail, dos
advogados inscritos. Incluído pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE
Art. 7º-A. No dia e local da Eleição é permitido aos candidatos e seus
prepostos: Incluído pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE
I - Cada um dos candidatos credenciar 01 (um) fiscal por urna, que deverá ser
identificado através de crachá, confeccionado por cada um daqueles,
constando apenas o nome e o número do candidato que representam, devendo
ser observados os critérios da moderação e do não abuso do poder econômico;
Incluído pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE
II - O uso, pelo candidato e pelo eleitor, de materiais de manifestação individual
e silenciosa em favor da candidatura, como praguinhas, dísticos, adesivos e
broches, respeitados os critérios de moderação e não abuso do poder
econômico. Incluído pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE
III - A distribuição de cartão de visita somente pelo próprio candidato com
indicação do número da candidatura, desde que respeitados os critérios de não
utilização de recursos gráficos, da moderação e do não abuso de poder
econômico, sendo vedada a distribuição dentro do local de votação, sendo este

definido pela Comissão Eleitoral. Incluído pela Resolução nº 002/2012 da
OAB/PE
Art. 7º-B. No dia e local da Eleição é defeso aos candidatos e seus prepostos:
Incluído pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE
I - O uso ou porte de aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e
filmadoras dentro da cabina de votação; Incluído pela Resolução nº 002/2012
da OAB/PE
II - A utilização ou porte de bandeiras; Incluído pela Resolução nº 002/2012 da
OAB/PE
III - O uso de trio elétricos, carros de som, alto-falantes, amplificadores de som,
ou qualquer aparelhagem de sonorização móvel ou fixa pelos candidatos e, ou,
seus prepostos; Incluído pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE
IV - A arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna; Incluído
pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE
V - A contratação de pessoas para auxiliar na campanha; Incluído pela
Resolução nº 002/2012 da OAB/PE
VI - A padronização de vestuário com indicação da candidatura, inclusive dos
fiscais; Incluído pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE
VII - A divulgação de qualquer espécie de manifestação, pronunciamento, e, ou
propaganda em internet, redes sociais, rádio, imprensa ou televisão, sem
prévia autorização da comissão eleitoral, e desde que observada a isonomia
entre os candidatos; Incluído pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE
VIII - A utilização e distribuição, durante a campanha eleitoral e no dia da
votação, pelo candidato ou por preposto, de camisetas, chaveiros, bonés,
canetas, brindes, ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem ao eleitor; Incluído pela Resolução nº 002/2012 da
OAB/PE
IX - A propaganda eleitoral mediante outdoor; Incluído pela Resolução nº
002/2012 da OAB/PE
X - A aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, instrumentos
de propaganda de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou se m
utilização de veículo; Incluído pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE
XI - No recinto das seções eleitorais e apuradoras, aos funcionários da OAB,
aos mesários, aos escrutinadores e aos membros da Comissão Eleitoral, o uso
de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de candidato;
Incluído pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE
XII - A distribuição de folhetos, volantes e outros impressos similares,
excetuada a distribuição de cartão de visita somente pelo(a) próprio(a)
candidato(a) com indicação do número da candidaturas, desde que respeitados
os critérios de não utilização de recursos gráficos, da moderação e do não
abuso de poder econômico, sendo vedada a distribuição no local de votação,
entendendo-se este a parte interna do local de votação, ou seja, a partir dos

portões de entrada limítrofe com a calçada pública. Incluído pela Resolução nº
002/2012 da OAB/PE
§ 1º - Será vedada a propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos,
volantes e outros impressos similares, excetuada a distribuição de cartão de
visita com indicação do número das candidaturas, desde que respeitados os
critérios de não utilização de recursos gráficos, da moderação e do não abuso
de poder econômico, sendo vedada a distribuição no local de votação,
entendendo-se este a parte interna do local de votação, ou seja, a partir dos
portões de entrada limítrofe com a calçada pública. Incluído pela Resolução nº
002/2012 da OAB/PE
§ 2º - Possui a Comissão Eleitoral poderes para apreender, no dia da eleição, o
material em desconformidade com as presentes normas que somente será
devolvido após o encerramento da votação. Incluído pela Resolução nº
002/2012 da OAB/PE
Art. 7º-C. O procedimento de apuração de propaganda irregular será o
seguinte: Incluído pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE
I – Recebida a denúncia de veiculação de propagada em desconformidade com
as normas do processo eleitoral, a Comissão Eleitoral poderá, em juízo
sumário, decidir pelo arquivamento da representação, por faltar-lhe justa causa
ou pela abertura do procedimento. Incluído pela Resolução nº 002/2012 da
OAB/PE
II – Instaurado o procedimento, a Comissão Eleitoral notificará o candidato
para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentar sua defesa prévia,
acompanhada de todos os elementos probatórios; Incluído pela Resolução nº
002/2012 da OAB/PE
III – A Comissão Eleitoral terá o prazo de 5 (cinco) dias para julgamento,
podendo determinar o arquivamento da representação ou aplicar as sanções
de advertência ou exclusão do candidato; Incluído pela Resolução nº 002/2012
da OAB/PE
IV – Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso, com possibilidade de
concessão de efeito suspensivo pelo Relator, ao Conselho Pleno no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, devendo ser designado um Conselheiro Seccional
como Relator, que deve apresentar seu relatório e voto na primeira sessão
subsequente. Incluído pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE
Art. 8º A Comissão Eleitoral promoverá, ao seu critério, 3 (três) debates com os
postulantes, nos Municípios de Petrolina, Caruaru e Recife, bem como e m
outros municípios onde houver Subseccional da ordem. Alterado pela
Resolução nº 002/2012 da OAB/PE

Parágrafo Único – A Comissão Eleitoral divulgará as regras do debate até 5
(cinco) dias antes da sua realização por meio do site da OAB/PE. Incluído pela
Resolução nº 002/2012 da OAB/PE
Art. 9. (Vetado pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE)
Parágrafo único. (Vetado pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE)
Art. 10. (Vetado pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE)
Art. 11. (Vetado pela Resolução nº 002/2012 da OAB/PE)
Art. 12º. O candidato, no momento da sua inscrição, assinará termo do qual
constará o pleno conhecimento e a aceitação das normas regulamentadoras da
consulta, notadamente os Provimentos n.ºs 102/2004, 139/2010 e 141/2010,
todos do Conselho Federal e a Resolução n.º 002/2012. Incluído pela
Resolução nº 002/2012 da OAB/PE
Art. 13º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Recife, 23 de abril de 2012.

Henrique Neves Mariano
Presidente

Bruno de Albuquerque Baptista
Secretário Geral Adjunto
Relator

