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RESOLUÇÃO N° 17/09 – CP 
 
 

Dispõe sobre a convocação para as eleições dos 
membros do Conselho Seccional, dos 
Conselheiros Federais pela Bahia, Diretorias da 
OAB-BA, da Caixa de Assistência dos Advogados 
da Bahia-CAAB e das Subseções da OAB-BA para o 
triênio 2010-2012. 
 

                                    O CONSELHO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL – SEÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e 
observando o quanto disposto no Capítulo VI (art. 63 a 67) da Lei Federal n° 
8.906/94 e no Capítulo VII (arts. 128 a 137; 137-A; 137-B; 137-C, com a 
redação dada pela Resolução n.º 003/2009 do Conselho Federal “DJ n.º 159, 
20.08.09, p. 83/84) do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e do 
Regimento Interno da OAB-BA, resolve convocar os advogados inscritos na 
Seccional e que preencham os requisitos legais, para as eleições relativas ao 
triênio 2010-2012, que serão realizadas de acordo com as normas do Edital 
que com esta se publica. 
 
                      Sala das Sessões do Conselho Pleno, 11 de setembro de 2009. 
 
  

Saul Quadros Filho 
                                          Presidente OAB-BA 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 236/2009 – CP 
Eleições triênio 2010-2012 

 
 

                          Art. 1° - Todos os inscritos no quadro de advogados desta 
Seccional, que atendam aos requisitos do art. 134, § 1°, do Regulamento 
Geral, da Resolução n° 03/2009 do eg. Conselho Federal da OAB, “DJ n.º 
159, 20.08.09, p. 83/84), e do presente Edital, ficam convocados para a 
votação obrigatória nas eleições da OAB-BA, que serão realizadas no dia 
25 de novembro de 2009, no horário contínuo de 09:00 horas às 18:00 
horas, para escolha dos integrantes do Conselho Seccional, da delegação do 
Conselho Federal pela Bahia, das Diretorias da OAB-Bahia, de suas Subseções 
e da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia-CAAB. 
 

§ 1° - Os advogados inscritos nas Subseções votarão, 
simultaneamente, para os integrantes da Diretoria da Subseção, do 
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Conselho Seccional e respectiva delegação no Conselho Federal, 
bem como para os integrantes da Diretoria da Caixa de Assistência 
dos Advogados da Bahia-CAAB. 

 
§ 2° - O eleitor somente poderá votar no local em que for inscrito, 
vedado o voto em trânsito. 
 
§ 3° - Só serão apreciadas, para efeito desta eleição, as 
transferências de Subseção requeridas com antecedência mínima de 
60 (sessenta) dias anteriores à data do pleito. 

 
              Art. 2° - Em Salvador as eleições serão realizadas no Centro de 
Convenções da Bahia (Av. Simon Bolivar S/nº. Salvador – Bahia)  E, no Interior, 
nas Sedes das respectivas Subseções inclusive quando situadas nos edifícios 
dos respectivos Fóruns locais, observadas as listas fornecidas pela Seccional, 
ou em local que venha a ser designado pela Comissão Eleitoral. 
 
Parágrafo Único – Em caso de força maior, poderá ser designado novo local 
para a votação e apuração a ser amplamente divulgado. 
 
              Art. 3° - Fica estabelecido que o prazo para registro de chapas, 
que é de 30 (trinta) dias antes da votação (art. 128, inciso II do Regulamento 
Geral), encerrar-se-á, improrrogavelmente, às 18:00 horas do dia 26 de 
outubro de 2009. 
 
             Art. 4° - As chapas serão compostas por 36 (trinta e seis) 
Conselheiros Seccionais titulares, dos quais 05 (cinco) comporão a Diretoria 
da OAB/BA, 18 (dezoito) Conselheiros Suplentes, 03 (três) Conselheiros 
Federais titulares, 02 (dois) Conselheiros Federais Suplentes, a Diretoria da 
Caixa de Assistência dos Advogados composta de 05 (cinco) membros 
titulares e 03 (três) Suplentes (art. 106, Regulamento Geral). 
 

§ 1° - Serão admitidas a registro apenas as chapas completas, com 
indicação de candidatos às vagas do Conselho Seccional, da 
delegação do Conselho Federal, bem como de todos os membros da 
Diretoria da OAB e da CAAB, dos cargos de Presidente, Vice-
Presidente, Secretário-Geral, Secretário-Geral Adjunto e Tesoureiro, 
vedadas candidaturas isoladas ou que integrem mais de uma chapa 
(art. 131, Regulamento Geral). 
 
§ 2° - O requerimento de registro da chapa, subscrito pelo 
candidato a Presidente, será dirigido ao Presidente da Comissão 
Eleitoral, devendo conter a denominação da chapa, o nome 
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completo, número de inscrição na OAB-BA, endereço profissional de 
cada candidato, indicação do cargo a que concorrerá e o nome 
(usual) que utilizará na chapa, acompanhado das respectivas 
autorizações escritas (art. 131, § 1°, Regulamento Geral). O rol de 
candidatos com os respectivos cargos deve ser entregue em duas 
vias. 

 
§ 3° - O requerimento de registro de chapas às Diretorias das 
Subseções deve ser assinado pelo candidato a Presidente, que o 
instruirá com as autorizações dos demais candidatos e diretoria 
composta de Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral, 
Secretário-Geral Adjunto e Tesoureiro. Protocolada na sede da 
respectiva Subseção. 
 
§ 4° - As condições de elegibilidade são as previstas na Lei Federal 
n° 8.906/94, no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da 
OAB, na Resolução n° 03 de 2009 do Conselho Federal e no 
Regimento Interno desta Seccional. 

 
§ 5° - Às 18:00 horas do dia 26 de outubro de 2009, encerrado o 
prazo para registro de chapas, o Presidente da Comissão Eleitoral 
fará afixar no mural da Seccional, à Praça Teixeira de Freitas n° 16, 
Piedade, a íntegra das chapas que requereram registro. As 
Subseções também afixarão as chapas em seus respectivos murais. 

 
              Art. 5° - Fica estabelecido que o prazo para a impugnação das 
chapas é de 03 (três) dias úteis, começando a fluir no dia útil 
imediatamente subseqüente ao término do prazo de registro. O prazo de 
defesa é de 03 (três) dias úteis, contados da notificação do candidato a 
presidente que figura na chapa, através do Diário do Poder Judiciário onde 
houver, ou mediante afixação nos murais do Fórum local ou da própria 
Subseção da OAB-BA. 
 

§ 1° - A Comissão Eleitoral deverá manifestar-se sobre as 
impugnações no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
término do prazo referido no caput deste artigo (art. 130, 
Regulamento Geral). 

 
§ 2° - Contra decisão da Comissão Eleitoral cabe recurso ao 
Conselho Seccional, no prazo de 15 (quinze) dias, e deste para o 
Conselho Federal, no mesmo prazo, ambos sem efeito suspensivo 
(art. 130, Regulamento Geral). 
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             Art. 6° - Os membros da Comissão Eleitoral não poderão integrar 
qualquer das chapas concorrentes (art. 129, caput, Regulamento Geral). 
 

§ 1° - No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da 
publicação do Edital de Convocação das eleições, qualquer advogado 
poderá argüir a suspeição de membros da Comissão Eleitoral, a ser 
julgada pelo Conselho Seccional (art. 129, § 2°, Regulamento 
Geral). 
 
§ 2° - A Comissão Eleitoral utilizará os serviços das Secretarias do 
Conselho Seccional e das Subseções, com o apoio necessário de 
suas Diretorias, convocando ou atribuindo tarefas aos respectivos 
servidores (art. 129, § 1°, Regulamento Geral). 
 
§ 3° - A Comissão Eleitoral poderá designar Subcomissões para 
auxiliar suas atividades nas Subseções (art. 129, § 3°, Regulamento 
Geral). 

 
             Art. 7° - As Mesas Eleitorais serão designadas pela Comissão 
Eleitoral (art. 129, § 4°, Regulamento Geral). 
 
             Art. 8° - A Diretoria do Conselho Seccional poderá substituir 
qualquer membro da Comissão Eleitoral quando, comprovadamente, não 
cumprir suas atribuições, em prejuízo da organização e da execução das 
eleições (art. 129, § 5°, Regulamento Geral). 
 
            Art. 9° - Durante o pleito eleitoral, estarão à disposição dos 
interessados, nos locais de votação, além da legislação que disciplina o 
processo legal, cópias desta Resolução e do Edital de Convocação. 
 
Parágrafo Único – A Diretoria do Conselho Seccional fica incumbida de 
promover ampla divulgação das eleições, devendo fornecer as informações 
necessárias, inclusive sobre o processo legal e a composição das chapas 
concorrentes, após o deferimento dos pedidos de registro (art. 128, § 2°, 
Regulamento Geral). 
 
                 Art. 10 - O voto será secreto, universal e direto, exercitável pelos 
advogados regularmente inscritos, adimplentes com o pagamento das 
anuidades. 
 
                Art. 11 – O voto é obrigatório para todos os advogados 
regularmente inscritos na OAB/BA, sob pena de multa equivalente a 20% 
(vinte por cento) do valor da anuidade do exercício em curso, salvo 
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impossibilidade, justificada por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias após a 
realização do pleito, a ser apreciada pela Diretoria do Conselho Seccional (art. 
134, Regulamento Geral). 
 
       

§ 1° - O eleitor fará prova de sua legitimação apresentando a 
carteira ou o cartão de identidade profissional ou um dos seguintes 
documentos: Registro Geral de identidade, Carteira Nacional de 
Habilitação, Carteira de Trabalho ou Passaporte e o comprovante de 
quitação das anuidades, suprível este por listagem atualizada da 
Tesouraria do Conselho Seccional (art. 134, Regulamento Geral). 
 
§ 2° - É vedada a concessão de parcelamento de débitos a 
advogados, no período de sessenta dias antes da data das eleições 
(Resolução n.º 03/2009, Conselho Federal). 
 
§ 3.º - O parcelamento apenas acarreta a condição de adimplente 
quando o advogado houver pago, à vista, pelo menos uma parcela, 
e não haja qualquer parcela em atraso. Será considerado 
inadimplente quem efetuou parcelamentos anteriores e não cumpriu 
com o pagamento das parcelas. 
 
§ 4° - Ao advogado com inscrição suplementar na Seccional da 
Bahia é facultado o exercício do voto, comunicando sua opção ao 
Conselho onde tenha sua inscrição principal (art. 134, § 4°, do 
Regulamento Geral). 
 

            Art. 12 – Encerrada a votação, as mesas receptoras apuram os votos 
das respectivas urnas, nos mesmos locais ou em outros designados pela 
Comissão Eleitoral, preenchendo e assinando os documentos dos resultados e 
entregando todo o material à Comissão Eleitoral ou à Subcomissão.  (art. 
135, Regulamento Geral). 
 

§ 1° - As chapas concorrentes poderão credenciar até dois fiscais 
para atuar alternadamente junto a cada mesa eleitoral e assinar os 
documentos dos resultados.    
 
§ 2° - As impugnações promovidas pelos fiscais são registradas nos 
documentos dos resultados, pela mesa, para decisão da Comissão 
Eleitoral ou de sua Subcomissão, mas não prejudicam a contagem 
de cada urna.  
 
§ 3.º - As impugnações devem ser formuladas às mesas eleitorais, 
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sob pena de preclusão. 
   
§ 4° - Caso venha a ser adotado o voto eletrônico, observar-se-ão, 
no que couber, as regras estabelecidas na legislação eleitoral. 

   
  Art. 13 – Concluída a totalização da apuração pela Comissão 
Eleitoral, esta proclamará o resultado, lavrando ata encaminhada ao Conselho 
Seccional (art. 136 do Regulamento Geral). 
 
              Art. 14 – Para efeito desta eleição, as transferências de Subseções 
só terão validade quando requeridas até o dia 26 de outubro de 2009, data 
em que os Presidentes de Subseções deverão remeter para a Comissão 
Eleitoral, via fax, a relação completa de todos os advogados inscritos na 
Subseção, com as respectivas datas de inscrição ou transferência para a 
Subseção, remetendo imediatamente os originais da relação para a mesma 
Comissão, até o dia seguinte, via postal. 
 

§ 1° – Só os advogados inscritos e relacionados na Subseção 
poderão votar no âmbito da mesma. 
 
§ 2° - Os advogados em trânsito, não poderão votar nas Subseções, 
ficando facultado, entretanto, apresentar à mesa receptora a sua 
cédula de identidade ou cartão de identificação, juntamente com o 
comprovante de quitação da anuidade do ano 2009, para obter 
declaração de comparecimento justificador de não haver votado no 
local apropriado. 
 

              Art. 15 – A Comissão Eleitoral a que se refere o art. 129 do 
Regulamento Geral da OAB, indicada pela Diretoria da OAB/BA, é composta 
dos seguintes membros, sob a presidência do primeiro: 
 
Ademir Ismerim Medina     (OAB-BA  7829) 
Nilson Soares Castelo Branco     (OAB-BA  6185) 
Carlos Eduardo Carvalho Monteiro     (OAB-BA  12210) 
Luiz Augusto Reis de Azevedo Coutinho   (OAB-BA  14129) 
Deborah Cardoso Guirra       (OAB-BA  14622) 
 
     Art. 16 - Perderá o registro a chapa que praticar ato de abuso de 
poder econômico, político e dos meios de comunicação, ou for diretamente 
beneficiada, ato esse que se configura por (Art. 133, incisos e parágrafos do 
Regulamento Geral): 
 
I - propaganda transmitida por meio de emissora de televisão ou rádio, 
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permitindo-se entrevistas e debates com 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, que 
exceda, por edição, a um oitavo de página de jornal padrão e a um quarto de 
página de revista ou tablóide; 
 
IV - uso de bens imóveis e móveis pertencentes à OAB, à Administração 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
ou de serviços por estes custeados, em benefício de chapa ou de candidato, 
ressalvados os espaços da Ordem que devam ser utilizados, indistintamente, 
pelas chapas concorrentes; 
 
V - pagamento, por candidato ou chapa, de anuidades de advogados ou 
fornecimento de quaisquer outros tipos de recursos financeiros ou materiais 
que possam desvirtuar a liberdade do voto; 
 
VI - utilização de servidores da OAB em atividades de campanha eleitoral; 
 
            Art. 17 – Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
                          Publique-se. 
                          Salvador, 11 de setembro de 2009. 
 
 
               Saul Quadros Filho 
                                Presidente OAB-BA 
  
 
 
 


