
 

 

 

 

 

 

 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL 
COMISSÃO ELEITORAL 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA ELEITORAL N. 04/2018 – OAB/DF 

 

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

atribuições legais, delibera a presente instrução 

normativa que entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

Artigo 1º - Fica vedada a participação como fiscais de Chapa durante as 

Eleições dos atuais membros da Diretoria, Conselho Seccional, Caixa de 

Assistência dos Advogados e Subseções da atual Gestão, bem como de 

quaisquer candidatos ao presente pleito. 

Parágrafo único - É facultado, para cada Chapa, nomear até 2 (dois) 

coordenadores de fiscais, dentre os Candidatos, os quais terão acesso ao local 

de votação, além do (a) advogado (a) de cada Chapa. 

 

Artigo 2º - Fica facultada a cada Chapa a indicação de seus respectivos 

fiscais, os quais deverão ser advogados (as) ou estagiários (as) regularmente 

inscritos na OAB/DF, limitado em até: 

I) 150 (cento e cinquenta) fiscais para o Centro de Convenções Ulysses; 

II) 12 (doze) fiscais para a Subseção de Taguatinga; 

III) 4 (quatro) fiscais para a Subseção de Sobradinho; 

IV) 4 (quatro) fiscais para a Subseção do Gama; 

V) 2 (dois) fiscais para a Subseção de Brazlândia; 

VI) 4 (quatro) fiscais para a Subseção de Ceilândia; 

VII) 2 (dois) fiscais para a Subseção de Planaltina; 

VIII) 2 (dois) fiscais para a Subseção de Samambaia; 

IX) 2 (dois) fiscais para a Subseção de Paranoá; 

X) 2 (dois) fiscais para a Subseção do Núcleo Bandeirante. 

XI) 2 (dois) fiscais para a Subseção do Guará. 

XII) 2 (dois) fiscais para a Subseção de São Sebastião. 
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Artigo 3º - Só será aceita a permanência de um fiscal por chapa em cada 

seção eleitoral. 

 

Artigo 4º - Não será permitido o trânsito de fiscais dentro do local de votação, 

devendo o mesmo permanecer próximo à respectiva seção eleitoral. 

 

Artigo 5º - É autorizado o uso de bótons, adesivos, lenços, gravatas alusivas à 

chapa que cada fiscal representa, sendo vedado, dentro do local de votação, o 

pedido de voto, bem como a entrega de material de campanha pelo fiscal ao 

eleitor. 

 

Artigo 6º - É vedado aos fiscais o uso de camisetas na cor branca. Esta cor é 

de uso privativo aos funcionários da OAB/DF. 

 

 

Brasília, 18 de outubro de 2018. 
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