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INSTRUÇÃO ELEITORAL N. 01/2015-CFOAB 

 

 

Assunto: Eleições. OAB. 2015. Provimento n. 

146/2011-CFOAB. Regulamento Geral. 

Impugnações. Prazo. Comissão Eleitoral 

Nacional. Instrução Eleitoral n. 01/2015-

CFOAB. 

 

  A Comissão Eleitoral Nacional, designada pela Diretoria do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil de acordo com o art. 2º do Provimento n. 146/2011-CFOAB, 

no uso de suas atribuições legais, ao estudar a legislação aplicável em razão da fase preliminar 

de preparação dos editais das eleições que serão realizadas em todo o território nacional no 

ano de 2015, identificou aparente conflito entre os comandos do art. 6º e do art. 8º do referido 

provimento, abaixo transcritos: 

 

"Art. 6º A publicação do edital na imprensa oficial deverá ocorrer até 45 (quarenta e 

cinco) dias antes da data da votação, devendo esse termo final da publicação, no caso 

de encerramento em dia não útil, ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. 

§ 1º Do edital constarão os seguintes itens: (...) 

I – prazo para o registro das chapas, na Secretaria do Conselho, do primeiro dia útil 

após a publicação do edital até 30 (trinta) dias antes da data da votação, no expediente 

normal da OAB, até as 18 (dezoito) horas; (...) 

IV - prazo de 03 (três) dias úteis, tanto para a impugnação das chapas, contado este 

após o encerramento do prazo do pedido de registro (item II), quanto para a defesa, 

contado da notificação, sendo de 05 (cinco) dias úteis o prazo para a decisão da 

Comissão Eleitoral; (...)" 

 

"Art. 8º Protocolado o requerimento de registro, a Comissão Eleitoral deve mandar 

publicar, em até 24 (vinte e quatro) horas, nos quadros de avisos da Secretaria do 

Conselho Seccional e das Subseções, na imprensa oficial e no sítio eletrônico da 

Seccional, a relação das chapas com suas composições para fins de impugnação. (...)  

§ 2º A impugnação deverá ser formalizada em petição escrita e assinada, dirigida ao 

Presidente da Comissão Eleitoral, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 

publicação da relação de chapas na imprensa oficial, apontando ausência de condição 

de elegibilidade, causa de inelegibilidade ou irregularidade formal no pedido de 

registro, devendo ser instruída com os documentos pertinentes. (...)" 
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  Ou seja, o primeiro dispositivo (inciso IV do art. 6º) determina que a publicação do 

prazo para impugnação deve ocorrer após o encerramento do prazo destinado aos pedidos de 

registro; o segundo (art. 8º e § 2º) induz ao raciocínio de que a mesma publicação para 

impugnação deve ocorrer imediatamente após o protocolo do requerimento de registro. 

  A expressão potencialmente conflitante é aquela que inicia o caput do art. 8º, ao dizer 

“Protocolado o requerimento de registro”. 

  A aparente contradição, contudo, há de ser afastada mediante correta interpretação, 

como a seguir exposta. 

  Entende esta Comissão, nesse sentido, que a referida expressão há de ser condicionada 

tendo vista a regra que consta tanto do caput quanto do § 2º do próprio art. 8º do Provimento 

n. 146/2011-CFOAB, que se referem ao início do prazo de impugnação “a contar da 

publicação da relação das chapas”, chapas estas citadas no plural, fixando imediatamente após 

o fim do prazo dos requerimentos de inscrição - e não após o protocolo de cada um deles - o 

início do prazo para impugnações. 

  O Regulamento Geral, como norma hierarquicamente superior, não autoriza qualquer 

dúvida nesse contexto, segundo o dispositivo no seu art. 128, que também identifica o início 

do prazo para impugnações após o encerramento do prazo para inscrições: 

 

Art. 128. O Conselho Seccional, até 45 (quarenta e cinco) dias antes da data da 

votação, no último ano do mandato, convocará os advogados inscritos para a votação 

obrigatória, mediante edital resumido, publicado na imprensa oficial, do qual 

constarão, dentre outros, os seguintes itens: (...)   

II – prazo para o registro das chapas, na Secretaria do Conselho, até trinta dias antes da 

votação; (...) 

IV – prazo de três dias úteis, tanto para a impugnação das chapas quanto para a defesa, 

após o encerramento do prazo do pedido de registro (item II), e de cinco dias úteis para 

a decisão da Comissão Eleitoral; (...)" 

 

 Assim, com o intuito de uniformizar orientação tempestiva, decide a Comissão 

Eleitoral Nacional, por unanimidade, editar a presente Instrução Eleitoral n. 01/2015-CFOAB 

e: 

1 - expedir comunicado aos Conselhos Seccionais para que, por ocasião da preparação 

dos editais a serem publicados quanto às eleições do mês de novembro vindouro, suas 

Diretorias adotem interpretação das regras citadas conforme os motivos acima 

expendidos, desconsiderando a hipótese da existência de conflito entre as normas 

estudadas, devendo constar dos editais correspondentes o prazo de 03 (três) dias úteis 

para a impugnação das chapas, contado após o encerramento do prazo dos pedidos de 

registro (observando-se, se cabíveis, os termos do § 2º do art. 6º do Provimento n. 

146/2011-CFOAB); 
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2 - no mesmo comunicado, ressaltar o procedimento a ser adotado pela Comissão 

Eleitoral Seccional no sentido de "mandar publicar, em até 24 (vinte e quatro) horas, 

nos quadros de avisos da Secretaria do Conselho Seccional e das Subseções, na 

imprensa oficial e no sítio eletrônico da Seccional, a relação das chapas com suas 

composições para fins de impugnação" (art. 8º, caput), computando-se o prazo de 03 

(três) dias úteis para impugnação a partir da publicação da relação de chapas na 

imprensa oficial (observando-se, se cabíveis, os termos do § 2º do art. 6º do 

Provimento n. 146/2011-CFOAB); 

3 - encaminhar cópia da presente Instrução Eleitoral ao conhecimento do Conselho 

Pleno do Conselho Federal da OAB. 

 

    Brasília, 10 de agosto de 2015. 

 

 

José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral 

Presidente da Comissão Eleitoral Nacional 

Conselho Federal da OAB 

 


