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NOTA DA COMISSÃO ELEITORAL  

 

 Em 16 de novembro de 2015 a advocacia brasiliense foi às urnas 

para escolher o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no 

Distrito Federal e as Diretorias de suas Subseções. 

 

 A OAB/DF escolheu o Centro Internacional de Convenção do 

Brasil – CICB – para receber seus eleitores, local de elevado padrão de 

qualidade, digno da advocacia brasileira. As Subseções, por sua vez, abriram 

suas portas para que os advogados pudessem escolher suas Diretorias e o 

Conselho Subseccional de Taguatinga.  

 

 Para as eleições da OAB/DF em 2015 havia um colégio eleitoral 

de 30.272 (trinta mil duzentos e setenta e dois mil) advogados aptos a votar e 

compareceram às urnas 18.479 (dezoito mil quatrocentos e setenta e nove mil) 

eleitores, o que corresponde a 61,03% (sessenta e um vírgula três por cento), 

registrando uma abstenção de 38,97% (trinta e oito vírgula noventa e sete por 

cento). 

 

 As estatísticas eleitorais anteriores nos mostraram que no pleito 

eleitoral de 2012 havia 27.512 (vinte e sete mil quinhentos e doze) advogados 

aptos a votar e compareceram às urnas 16.282 (dezesseis mil duzentos e 

oitenta e dois mil) eleitores, o que corresponde a 59,08% (cinquenta e nove 

vírgula oito por cento), com uma abstenção de 40,92% (quarenta vírgula 

noventa e dois por cento). Já no sufrágio de 2009 havia 22.674 (vinte e dois mil 

seiscentos e setenta e quatro) advogados aptos a votar e compareceram às 

urnas 14.627 (quatorze mil seiscentos e vinte e sete) eleitores, o que 

corresponde a 64,51% (sessenta e quatro vírgula cinquenta e um por cento), 

com uma abstenção de 35,49% (trinta e cinco vírgula quarenta e nove por 

cento). 
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 Esta Comissão Eleitoral dedicou-se a dar solução a todos os 

questionamentos, trabalhando em unidade e pautando-se pelos princípios da 

honestidade e transparência nas decisões, sempre com total respeito ao amplo 

direito de defesa e do contraditório, nunca negados às chapas concorrentes e 

às partes envolvidas. 

  

  De parabéns está a advocacia brasiliense, que se mostrou 

interessada e participativa no cumprimento das finalidades institucionais da 

Ordem dos Advogados do Brasil – Conselho Seccional do Distrito Federal.  

 

                       A Comissão Eleitoral 2015 formula votos de proficiente gestão à 

nova diretoria eleita no pleito 2015, mantendo elevado o conceito da Seccional 

do Distrito Federal no triênio 2016/2018. 

 

 Por fim, a Comissão Eleitoral 2015 agradece a colaboração e a 

compreensão dos representantes de todas as chapas concorrentes, bem como 

dos eleitores, propiciando a normal realização e encerramento do pleito 

eleitoral.   

 

 

 Brasília, 30 de novembro de 2015. 
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