
 
 
 
 
 
 

 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 
COMISSÃO ELEITORAL 

 
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

 

Data: 18 de outubro de 2018 

Local: 4º andar – Edifício-Sede OAB/DF 

 

Presentes: Presidente da Comissão Eleitoral José Perdiz de Jesus e demais membros da 

Comissão Márcio Wanderley de Azevedo, Carlos Aureliano Motta de Souza, Walter do 

Carmo Barletta e Marilda de Paula Silveira. Foram aprovadas as Instruções Normativas 1, 

2, 3, 4 e 5, sobre acesso à listagem de votantes; voto obrigatório aos inscritos com idade 

igual ou superior a 70 anos e de novos inscritos; sequencial numérico a ser atribuído às 

chapas concorrentes ao pleito; fiscais de chapas e documentos necessários para as 

inscrições de chapas, respectivamente. Na sequência foi aprovado o calendário eleitoral, 

bem como as datas 23 e 24 de outubro de 2018 para disponibilizar – nas dependências da 

secretaria da Comissão Eleitoral – o acesso à lista de inscritos nas subseções e urnas 

descentralizadas, a fim de eventual impugnação a ser apresentada em 25 e 26 de outubro 

de 2018. Ficou determinada a convocação de advogados inscritos originariamente em 2018 

para exercerem a função de mesários voluntários. A assessoria da Comissão Eleitoral 

apresentou o plano de ação que será utilizado nas dependências do Centro de Convenções 

Ulysses Guimarães, relativo à estrutura de cabines eleitorais, corredores e tendas, a fim de 

viabilizar as atividades no dia da eleição, o qual foi aprovado por todos os integrantes da 

Comissão. Ato contínuo, o Presidente José Perdiz de Jesus solicitou aos demais membros 

da Comissão que pensassem em nomes de advogados que pudessem compor uma 

subcomissão eleitoral, no intuito de auxiliar os trabalhos junto às Subseções. Ficou acordado 

que as reuniões ordinárias desta Comissão ocorrerão sempre às 10h das sextas-feiras, 

reunindo-se extraordinariamente às 10h, das segundas-feiras, sempre que precisar. Por fim, 

os integrantes da Comissão registraram que haviam, anteriormente, agendado 

compromissos para as seguintes datas: 9 a 11 de novembro (Presidente José Perdiz de 

Jesus), 15 a 22 de novembro (Márcio Wanderley de Azevedo), 15 a 17 de novembro (Carlos 
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Aureliano Motta de Souza), 1º a 6 de novembro (Walter do Carmo Barletta). Nada mais a 

tratar, encerrou-se a reunião às dezenove horas. 

 

 

JOSÉ PERDIZ DE JESUS 

Presidente da Comissão Eleitoral da OAB/DF 

 

 

MÁRCIO WANDERLEY DE AZEVEDO 

Membro 

 

 

WALTER DO CARMO BARLETTA 

Membro 

 

 

CARLOS AURELIANO MOTTA DE SOUZA 

Membro 

 

 

MARILDA DE PAULA SILVEIRA 

Membro 


