
INSTRUÇÃO ELEITORAL n.º 01/2014 DA COMISSÃO ELEITORAL DA 
OAB/MS, designada pela Diretoria do CFOAB

“Dispõe  sobre  as  eleições 
suplementares  e  extraordinárias 
no 
âmbito  da  OAB/MS  no  ano  de 
2014”.

A COMISSÃO ELEITORAL  DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL DE MATO GROSSO DO SUL, designada pela Diretoria do Conselho 
Federal da OAB, no uso de suas atribuições legais, atendendo à necessidade 
de  regulamentar  as  eleições  suplementares  e  extraordinárias  a  serem 
realizadas na OAB/MS, em 16/06/2014,

RESOLVE:

Art. 1º.  Somente poderão votar no pleito do dia 16 de junho de 2014, os 
advogados  que  prestarem compromisso  até  o  dia  15  de  maio  de  2014, 
inclusive.  Após  essa  data,  os  nomes  dos  advogados  que  prestarem 
compromisso não serão incluídos na alimentação das urnas eletrônicas ou na 
relação de votantes. 

Art. 2º A Comissão Eleitoral credenciará até 02 (dois) fiscais indicados pelas 
chapas concorrentes, até o dia 06 de junho de 2014, para atuarem de forma 
individual  e  alternadamente  junto  a  cada  mesa  eleitoral  e  assinar  os 
documentos dos resultados e respectiva ata.

Art. 3º O advogado com inscrição suplementar na Seccional de Mato Grosso 
do Sul, que não votou nas eleições de novembro de 2012 e não tenha feito à 
época a opção por votar em qualquer outra Seccional onde possuía inscrição, 
estando em dia com suas  obrigações  pecuniárias  perante  a OAB/MS nos 
termos  do  Edital  de  Convocação  Eleitoral,  poderá  votar  na  eleição 
suplementar e extraordinária que será realizada no dia 16/06/2014.
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Art. 4º O advogado com inscrição originária na Seccional de Mato Grosso do 
Sul, que não votou nas eleições de novembro de 2012 e não tenha feito à 
época a opção por votar em qualquer outra Seccional onde possuía inscrição, 
estando em dia com suas obrigações pecuniárias perante a OAB/MS, deverá 
votar  na  eleição  suplementar  e  extraordinária  que  será  realizada  no  dia 
16/06/2014.

Art. 5º O prazo para justificativa de ausência de que dispõe o artigo 134 do 
Regulamento  Geral  da  OAB,  é  de  60  (sessenta)  dias,  a  contar  do  1º 
(primeiro) dia útil após a realização do pleito.

Art. 6º A Comissão Eleitoral será representada nas Subseções pela Diretoria 
local,  que  adotará  as  medidas  necessárias  à  realização  do  pleito, 
disponibilizando local de votação na sede da entidade onde serão instaladas 
as mesas eleitorais. Ao final da votação, após receber das mesas receptoras 
os documentos com os resultados das urnas e eventuais impugnações, a 
Diretoria  providenciará  o  imediato  encaminhamento  à Comissão Eleitoral, 
para a totalização do resultado. 

Art. 7º. Aplicam-se subsidiariamente a esta Instrução Normativa, o Edital 
de  Convocação  Eleitoral  publicado  no  DJMS,  de  15/04/2014,  as  normas 
constantes do Estatuto da Advocacia e da OAB, do Regulamento Eleitoral da 
Advocacia e da OAB, do Provimento nº 146/2011, do Conselho Federal da 
OAB, e a legislação eleitoral.

Art. 8º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande, MS, 24 de abril de 2014.

Francisco Eduardo Torres Esgaib
Presidente da Comissão Eleitoral 
Resolução nº 03/2014 – CFOAB 
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