
O R D E M  D O S  A D V O G A D O S  D O  B R A S I L
Seção do Estado da Bahia

 Eleições triênio 2016 -2018

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2015 – CE

A COMISSÃO ELEITORAL no uso das suas atribuições notifica todos os interessados
e, especialmente as chapas inscritas ou a se inscreverem para as Eleições da OAB-
BA a se realizar em 25/11/2015, o que segue:

1) Conforme é do conhecimento público, diferentemente da Eleição do ano de
2012 esta, exercício 2016, será realizada por urna eletrônica.

A Comissão Eleitoral/Seccional recebeu na data de ontem (13/10/2015), comunicado
do Setor  técnico da OAB,  informando que ficou acordado com o setor  técnico do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que na eleição da Seccional somente poderão
ser  utilizados  02  (dois)  dígitos,  enquanto  que,  nas  Subseções  serão  04(  quatro)
dígitos.

Assim,  solicitamos aos subscritores das chapas inscritas e a se inscreverem,  que
observem a regra contida nesta Instrução Normativa para que se evite prejuízos às
mesmas.

2. Em razão da omissão no Edital  de convocação das Eleições,  baixado pela
Seccional  do  Estado  da  Bahia,  que  não  informou  a  exigência  de  foto  do
candidato a Presidente de cada chapa, vem informar que, quando do ato da
inscrição, deverão as chapas em todos os níveis se fazer acompanhar de foto
no formato 161X232 píxel e tons de cinza.

As chapas com pedido de registro formulado e que não tenha juntado a foto exigida, 
deverão fazê-lo até o prazo limite para inscrição da chapa (26/10/2015).

3. Também, para constar da urna eletrônica, devem as chapas indicarem, além
do número, o nome do candidato a Presidente, pelo qual pretende concorrer,
desde que não ultrapasse 25 (vinte e cinco) caracteres, incluindo os espaços.

4. Por solicitação do Tribunal Regional Eleitoral, advertimos que em caso de dois
algarismos,  não poderão ser utilizados os números 0 a 10, 88 e 90 a 99,  por
restrições do sistema, também aconselhou a não utilizar números coincidentes
de partidos políticos.

                                 Cumpra-se.
                        Salvador, 14 de outubro de 2015
              
                                            Ademir Ismerim
                             Presidente Comissão Eleitoral
                                              OAB-BA
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