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CADERNO 1 - ADMINISTRATIVO > OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL - SEÇÃO BAHIA 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2009-CE 
Eleições OAB-BA – triênio 2010/2012 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DA OAB-BA, no uso de suas 
atribuições: 
 
Considerando que o exercício do voto ocorrerá através de urna eletrônica; 
 
Considerando todos os procedimentos exigidos pelo Tribunal Superior Eleitoral 
e Conselho Federal da OAB, resolve expedir a seguinte INSTRUÇÃO 
NORMATIVA: 

Art. 1° - Que independentemente da denominação nominal, de até 50 
(cinqüenta) caracteres e do nome usual para a urna eletrônica de 15 
(quinze) a 24 (vinte e quatro) caracteres, às mesmas utilizarão 
identificação numérica que será indicada pelo candidato a Presidente no 
ato da inscrição da sua chapa contendo 01 (uma) dezena, de 10 a 99, 
para efeito da Seccional. 

§ 1° - Havendo coincidência na indicação do número, prevalecerá à 
ordem de inscrição da chapa registrada no Protocolo da Seccional e 
no âmbito das suas respectivas Subseções. 

§ 2° - Caberá as Subseções onde ocorrerá o voto eletrônico, o 
mesmo procedimento do caput deste artigo, ressaltando, apenas 
que a eles foram atribuídos 04 (quatro) dígitos, de 1000 a 9999. 

Parágrafo único – Fica vedado o uso de números 
pertencentes a partido político. 

Art. 2° - O candidato a Presidente trará acompanhado do seu pedido de 
inscrição uma (1) foto tamanho 161 X 232, pixeis em tons de cinza, sem 
restringir proporções. 

Art. 3° - Obedecendo a requisitos exigidos pelo Tribunal Regional 
Eleitoral o voto eletrônico, no âmbito das Subseções abrangerá apenas as 
Cidades de Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, 
Camaçari, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Itabuna, Irecê, Jacobina, 
Jequié, Juazeiro, Luiz Eduardo Magalhães, Paulo Afonso, Remanso, 
Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, as demais utilizarão a urna 
convencional, inclusive com cédulas. 



Art. 4° - Fica estabelecido, por determinação do Tribunal Regional 
Eleitoral que no dia 09 de novembro de 2009, às 15h, no Centro de 
Apoio Técnico (CAT) localizado em Porto Seco Pirajá, BR 324 (entrada 
do Porto Seco Pirajá), ao lado do antigo Pedro Felzemburg, será realizado 
o teste da eleição paramenizada, com a participação de todos os 
candidatos a Presidência da OAB/Seccional Bahia, ou seus respectivos 
representantes, devidamente autorizados. 
 
Art. 5° - Fica fixado o valor de R$ 0,25 (vinte e cinco) centavos por folha 
a listagem requerida mediante requerimento escrito de candidato 
devidamente registrado, contendo nome e endereço, inclusive endereço 
eletrônico, dos advogados. (Art. 128, §4°, Regulamento Geral). 

Art. 6° - Fica estabelecido que nas Cidades de SEABRA, REMANSO e 
LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, também haverá seção eleitoral (art. 7°, 
Resolução n° 17/09-CP). 

Art. 7° - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se e cumpra-se. 
Salvador, 16 de outubro de 2009. 

 
Comissão Eleitoral 

OAB-BA 

 


