
 

 

 

 

 

 

 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 
COMISSÃO ELEITORAL 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA ELEITORAL N. 05/2018 – OAB/DF 

 

Eleições OAB/DF 2018. Documentos 

necessários para registro das Chapas 

concorrentes. 

 

A Comissão Eleitoral da OAB/DF, no uso de suas atribuições legais, ao 

analisar os termos do Provimento n.º 146/2011, do CFOAB, DELIBERA a 

presente instrução normativa que entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Artigo 1º - O requerimento deverá conter: nome e nome social completo dos 

candidatos, com indicação dos cargos aos quais concorrem, os números de 

inscrição na OAB e os endereços profissionais; comprovação, por meio de 

certidão, de que estão adimplentes junto à Seccional onde são candidatos, 

bem como a declaração destes de que estão adimplentes junto às outras 

Seccionais onde tenham inscrição; autorização dos integrantes da chapa, 

mencionando o cargo que postulam e a denominação da chapa; denominação 

da chapa com no máximo 30 (trinta) caracteres e a foto do candidato a 

Presidente para constar da urna eletrônica. 

 

Parágrafo 1º - O Presidente da chapa poderá subscrever a certidão de 

elegibilidade dos candidatos em nome de todos os integrantes da chapa.  

Parágrafo 2º - O requerimento de registro deverá vir acompanhado da 

indicação, se for o caso, dos sítios eletrônicos, blog’s, canais no youtube, perfis 

no Instagram, Facebook e assemelhados, nos termos do art. 10, §6º, inciso VI, 

do Provimento 146/2011.     

 

Artigo 2º - A chapa é registrada com denominação e número próprios, 

observada a preferência pela ordem de apresentação dos requerimentos, não 
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podendo outras chapas subsequentemente apresentadas a registro utilizar 

termos, símbolos ou expressões iguais ou assemelhados, no mesmo âmbito. 

 

Artigo 3º - O lema da chapa registrada não poderá fazer alusão ao nome 

utilizado por movimento ou grupo organizador, nos termos da Consulta n.º 

49.0000.2015.007979-0 do Conselho Federal da OAB.   

 

Artigo 4º - Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se. 

 

Brasília, 18 de outubro de 2018. 
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