
VINICIUS RATTI
 

Presidente da Subseção de Tri-Fronteira 
 
 

O PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO PARANÁ,
SUBSEÇÃO DE TRI-FRONTEIRA, no uso de suas atribuições estatutárias, regulamentares e regimentais,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Designar o advogado Franco Zelírio Ferrari, inscrito na OAB/PR sob nº 43.423, para o exercício da
função de representante da Subseção de Tri-Fronteira, na Comarca de Santo Antônio do Sudoeste;
 
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 

Barracão, 09 de setembro de 2021.
 

VINICIUS RATTI
 

Presidente da Subseção de Tri-Fronteira 
 
 

ELEIÇÕES OAB PE 2021
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DE PERNAMBUCO
 
A Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional do Estado de Pernambuco, nos termos dos artigos
63 a 67 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), dos artigos 128 a 137-C do Regulamento
Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB e do Provimento nº 146/2011, com as alterações do Provimento
161/2014, observados os termos da Resolução nº 06/2021, todos do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil - CFOAB, e ainda para fins de atendimento aos termos do seu Regimento Interno, por
sua Diretoria, convoca todos os advogados e advogadas inscritos na Seccional do Estado de Pernambuco,
adimplentes com o pagamento das anuidades, para a votação obrigatória nas eleições institucionais, para o
triênio 2022/2024, dos membros do Conselho Seccional e de sua Diretoria, dos Conselheiros Federais, da
Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e das Diretorias das Subseções ou dos Conselhos

TRI-FRONTEIRA - PORTARIA Nº 08/2021

CONSELHO SECCIONAL - PERNAMBUCO
Pernambuco, data da disponibilização: 15/09/2021

DIRETORIA

EDITAL

EDITAL
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Subseccionais, de acordo com as disposições abaixo:
 
1.DA DATA E HORÁRIO DAS ELEIÇÕES: as eleições ocorrerão no período contínuo de 08 (oito) horas,
com início às 09 (nove) horas e término às 17 (dezessete) horas do dia 16 de novembro de 2021;
 
2. DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO: As eleições realizar-se-ão, para os advogados e advogadas com domicílio
profissional no Recife e em Olinda, no Classic Hall, situado à Av. Agamenon Magalhães, s/nº, Complexo
Salgadinho, Olinda, e, no Interior do Estado, nos endereços abaixo relacionados:
 
I)Afogados da Ingazeira - Rua Padre Luiz Gonzaga de Campos Góes, nº 143, Centro, Afogados da
Ingazeira/PE;
 
II)Araripina - Rua Cel. Antônio Modesto, nº 85, Centro, Araripina/PE;
 
III)Arcoverde – Rua Allysson Helly Barbosa, nº 52, Centro, Arcoverde/PE;
 
IV)Barreiros - Av. Tancredo Neves, nº 100-A, Centro, Barreiros/PE;
 
V)Belo Jardim – Rua do Loureiro, nº 140, Edson Mororó Moura, Belo Jardim/PE;
 
VI)Cabo de Santo Agostinho – Rua Dr. Manoel Clementino Cavalcante, nº 12, salas 12, 13 e 14, Centro,
Cabo de Santo Agostinho/PE;
 
VII)Carpina – Rua Joaquim Francisco, 426 - Cajá, Carpina/PE;
 
VIII)Caruaru – Av. José Florêncio Filho, nº 13, Maurício de Nassau, Caruaru/PE;
 
IX)Garanhuns – Av. David Jorge Rodrigues, nº 604, Heliópolis, Garanhuns/PE;
 
X)Goiana - Rua Cleto Campelo, nº 09, Centro, Goiana/PE;
 
XI)Ipojuca - Av. Francisco Alves de Souza, nº 140, Centro, Ipojuca/PE;
 
XII)Jaboatão dos Guararapes – Rua Dona Maria de Souza, nº 707, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE;
 
XIII)Limoeiro – Rua da Matriz, nº 103-A, Centro, Limoeiro/PE;
 
XIV)Palmares – Rua Dr. Olímpio de Souza Cruz, nº 59, São José, Palmares/PE;
 
XV)Paulista – Rua Epitácio Caxias, nº 478, Centro, Paulista/PE;
 
XVI)Pesqueira – Rua Lafaiete de Freitas, nº 80, Centro, Pesqueira/PE;
 
XVII)Petrolândia – Rua Manoel Rodrigues de Almeida, nº 59, Quadra CS, Centro, Petrolândia/PE;
 
XVIII)Petrolina – Av. José de Sá Maniçoba, nº 180, Centro, Petrolina/PE;
 
XIX)Salgueiro – Praça Benjamim Soares, nº 479, Santo Antonio, Salgueiro/PE;
 
XX)Santa Cruz do Capibaribe – Av. Dr. Arnaldo Monteiro, nº 364, Bairro Novo, Santa Cruz do
Capibaribe/PE;
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XXI)Serra Talhada – Rua Joca Magalhães, nº 302, Centro, Serra Talhada/PE;
 
XXII)Surubim – Rua Euclides José da Silva, nº 137, Ipsep, Surubim/PE;
 
XXIII)Timbaúba – Rua Dr. José Alcebíades, nº 261, Centro, Timbaúba/PE;
 
XXIV)Vitória de Santo Antão – Av. Henrique de Holanda, s/n, Redenção, Vitória de Santo Antão/PE.
 
2.1. É vedada a votação em trânsito, conforme artigo 134, § 5º do Regulamento Geral do Estatuto da
Advocacia e da OAB.
 
2.2. A transferência de domicílio eleitoral para exercício do voto somente poderá ser requerida até as 18
(dezoito) horas do dia anterior à publicação do edital de abertura do período eleitoral, de acordo com o artigo
134, § 7º, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, observado o disposto no artigo 10, do
Estatuto da Advocacia e da OAB e ressalvados os casos do § 4º, do artigo 134, do Regulamento Geral do
Estatuto da Advocacia e da OAB e dos novos inscritos.
 
3. DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO: Os advogados e as advogadas deverão votar apresentando
o Cartão ou a Carteira de Identidade profissional da Ordem dos Advogados do Brasil (física ou digital) ou
um dos seguintes documentos: Cédula de Identidade - RG, Carteira Nacional de Habilitação - CNH, Carteira
de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou Passaporte.
 
4. DO PRAZO E LOCAL PARA REGISTRO DAS CHAPAS: A partir do dia 04 de outubro de 2021, até 18
de outubro de 2021, serão admitidos registros de chapas completas, cujos pedidos devem ser dirigidos ao
Presidente da Comissão Eleitoral, subscrito pelo candidato a Presidente e por 02 (dois) outros candidatos à
Diretoria e realizados perante o Protocolo da Seccional da OAB/PE, com endereço à Rua do Imperador D.
Pedro II, nº 346, Santo Antônio, Recife, Estado de Pernambuco, no expediente normal de seu
funcionamento, a partir das 9 (nove) horas até às 18 (dezoito) horas, observado o disposto no artigo 7º do
Provimento nº 146/2011 – CFOAB e art. 131 do Regulamento Geral da OAB, inclusive no que se referem a
gênero e raça.
 
4.1.As chapas concorrentes às Diretorias das Subseccionais serão registradas mediante protocolo, no prazo
referido neste edital, nas suas respectivas Secretarias, das 9h às 18h.
 
4.2. O registro deve conter, ainda, nome completo, nome social, nº de inscrição na OAB e endereço
profissional de cada candidato, com indicação do cargo a que concorre, acompanhado das autorizações
escritas dos integrantes da chapa, além dos endereços eletrônicos de todos os candidatos na chapa, através
do qual serão feitas as intimações.
 
5. DA COMPOSIÇÃO DAS CHAPAS:
 
5.1.Para o Conselho Seccional, a chapa deverá ser composta de 44 (quarenta e quatro) Conselheiros
membros titulares e 39 (trinta e nove) Conselheiros membros suplentes, incluídos dentre os titulares os 05
(cinco) membros integrantes da Diretoria, nos cargos de Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral,
Secretário-Geral Adjunto e Tesoureiro; Conselho Federal, sendo 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes; e
Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco composta de 05 (cinco) membros titulares nos cargos
de Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Geral, Secretário-Geral Adjunto e Tesoureiro e 04 (quatro)
suplentes.
 
5.2.Para o Conselho da Subseccional de Caruaru, a chapa deverá ser composta de 34 (trinta e quatro)
membros titulares e 17 (dezessete) suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos de
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Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.3.Para o Conselho da Subseccional de Olinda, a chapa deverá ser composta de 31 (trinta e um) membros
titulares e 15 (quinze) suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos de Presidente,
Vice-Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.4. Para o Conselho da Subseccional de Vitória de Santo Antão, a chapa será composta de 16 (dezesseis)
membros titulares e 8 (oito) suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos de
Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.5. Para o Conselho da Subseccional de Palmares, a chapa será composta de 12 (doze) membros titulares e 
6 (seis) suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos de Presidente, Vice-
Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.6.Para o Conselho da Subseccional de Jaboatão dos Guararapes, a chapa será composta de 32 (trinta e
dois) membros titulares e 16 (dezesseis) suplentes, incluídos dos 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos
cargos de Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.7.Para o Conselho da Subseccional de Garanhuns, a chapa será composta de 19 (dezenove) membros
titulares e 9 (nove) suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos de Presidente,
Vice-Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.8.Para o Conselho da Subseccional de Petrolina, a chapa será composta de 24 (vinte e quatro) membros
Titulares e 12 (doze) suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos de Presidente,
Vice-Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.9. Para o Conselho da Subseccional de Paulista, a chapa será composta de 22 (vinte e dois) membros
titulares e 11 (onze) membros suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos de
Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.10.Para o Conselho da Subseccional de Araripina, a chapa será composta de 13 (treze) membros titulares e
 6 (seis) membros suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos de Presidente, Vice-
Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.11.Para o Conselho da Subseccional de Arcoverde, a chapa será composta de 13 (treze) membros titulares
e 6 (seis) membros suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos de Presidente,
Vice-Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.12.Para o Conselho da Subseccional de Cabo de Santo Agostinho, a chapa será composta de 13 (treze)
membros titulares e 6 (seis) membros suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos
de Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.13.Para o Conselho da Subseccional de Carpina, a chapa será composta de 13 (treze) membros titulares e 6
 (seis) membros suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos de Presidente, Vice-
Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.14.Para o Conselho da Subseccional de Goiana, a chapa será composta de 12 (doze) membros titulares e 6 
(seis) membros suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos de Presidente, Vice-
Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.15.Para o Conselho da Subseccional de Limoeiro, a chapa será composta de 12 (doze) membros titulares e 
6 (seis) membros suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos de Presidente, Vice-
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Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.16.Para o Conselho da Subseccional de Pesqueira, a chapa será composta de 12 (doze) membros titulares e
 6 (seis) membros suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos de Presidente, Vice-
Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.17.Para o Conselho da Subseccional de Salgueiro, a chapa será composta de 14 (catorze) membros
titulares e 7 (sete) membros suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos de
Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.18.Para o Conselho da Subseccional de Serra Talhada, a chapa será composta de 13 (treze) membros
titulares e 6 (seis) membros suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos de
Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.19.Para o Conselho da Subseccional de Santa Cruz do Capibaribe, a chapa será composta de 12 (doze)
membros titulares e 6 (seis) membros suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos
de Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.20.Para o Conselho da Subseccional de Timbaúba, a chapa será composta de 12 (doze) membros titulares
e 6 (seis) membros suplentes, incluídos os 05 (cinco) integrantes da Diretoria, nos cargos de Presidente,
Vice-Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro;
 
5.21.Para as demais Subseccionais, quais sejam, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Ipojuca,
Petrolândia e Surubim, as chapas serão compostas de 05 (cinco) Diretores, nos cargos de Presidente, Vice-
Presidente, Secretário, Secretário Adjunto e Tesoureiro.
 
5.22.São vedadas candidaturas isoladas ou que integrem mais de uma chapa.
 
5.23. São admitidas a registro apenas as chapas completas, que deverão atender ao percentual de 50%
(cinquenta por cento) para candidaturas de cada gênero e, ao mínimo, de 30% (trinta por cento) de
advogados negros e de advogadas negras, assim considerados o(as) inscritos(as) na Ordem dos Advogados
do Brasil que se classificam (autodeclaração) como negros(as), ou seja, pretos(as) ou pardos(as), ou
definição análoga (critérios subsidiários de heteroidentificação).
 
5.24.O percentual das cotas raciais previsto no caput deste artigo será aplicado levando-se em conta o total
dos cargos da chapa, e não por órgão como previsto para as candidaturas de cada gênero.
 
5.25.O percentual relacionado às candidaturas de cada gênero aplicar-se-á quanto às Diretorias do Conselho
Seccional, das Subseções e da Caixa de Assistência e deverá incidir sobre os cargos de titulares e suplentes,
se houver, salvo se o número for ímpar, quando se aplicará o percentual mais próximo a 50% (cinquenta por
cento) na composição de cada gênero.
 
5.26. Em relação às vagas do Conselho Federal, o percentual de cada gênero levará em conta a soma dos
titulares e suplentes, devendo a chapa garantir pelo menos uma vaga de titularidade para cada gênero.
 
5.27.Os percentuais das cotas raciais e de gênero serão aplicados levando-se em consideração o total dos
cargos da chapa, e não por órgãos.
 
5.28.Os percentuais exigidos para gênero e raça aplicam-se também às chapas das Subseções.
 
5.29.Caberá à Comissão Eleitoral analisar e deliberar os casos onde as chapas das Subseções informarem a
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inexistência ou insuficiência de advogados negros (pretos e pardos) e advogadas negras (pretas e pardas),
com condições de elegibilidade a concorrer nas chapas, no percentual exigido.
 
5.30. No registro das chapas deverá haver a indicação dos(as) candidatos(as) aos cargos de diretoria do
Conselho Federal, do Conselho Seccional, da Caixa de Assistência dos(as) Advogados(as) e das Subseções,
dos(as) conselheiros(as) federais, dos(as) conselheiros(as) seccionais e dos(as) conselheiros(as) 
subseccionais.
 
5.31.Somente integram a chapa os candidatos que preencham os requisitos previstos no artigo 131 c/c artigo
131-A do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB e artigo 4º do Provimento nº 146/2011-
CFOAB, observado, ainda, o disposto no artigo 5º do referido provimento.
 
5.32.As candidaturas devem obedecer, ainda, ao disposto no artigo 63, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da
OAB – Lei nº 8.906/94.
 
6. DA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTAR APTO (A) A VOTAR: De
acordo com o disposto no artigo 133, § 5º, inciso II, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da
OAB c/c artigo 12, inciso VII, do Provimento nº 146/2011-CFOAB, é vedada, no período de 30 (trinta) dias
antes da data das eleições, ou seja, a partir do dia 17 de outubro de 2021, a regularização da situação
financeira dos advogados e das advogadas perante a OAB para torná-lo apto a votar. Determinam ainda o
artigo 55, § 3º do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB e o artigo 13 do Provimento nº
146/2011 - CFOAB, ser vedada a concessão de parcelamento de débitos a advogados e advogadas no
período de 30 (trinta) dias antes da data das eleições, observando-se que, na hipótese de parcelamento, no
prazo legal e condições estabelecidas, confere-se a condição de adimplente somente quando os advogados e
as advogadas houverem quitado, à vista, ao menos 01 (uma) parcela, e não exista parcela em atraso, sendo
considerado inadimplente aquele que, já tendo obtido parcelamento anterior, não quitou todas as parcelas.
 
7. DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO: O prazo para impugnação das chapas é de 03 (três) dias úteis,
contados da publicidade, na imprensa oficial, bem como para a defesa, e de 05 (cinco) dias úteis para a
decisão da Comissão Eleitoral.
 
8. DA COMISSÃO ELEITORAL: A Portaria Conjunta 01/2021, da Diretoria da OAB/PE, designa os
membros integrantes da Comissão Eleitoral, que funcionará no 4º andar do Edifício sede da OAB/PE e é
constituída pelos(as) advogados(as) a seguir nominados(as), sob a presidência do primeiro: GEORGE
CLÁUDIO CAVALCANTI MARIANO (OAB/PE nº 14.825-D); DAYSE DE VASCONCELOS MAYER,
(OAB/PE nº 2430); ANTÔNIO GONÇALVES DA MOTA SILVEIRA NETO (OAB/PE nº 19800);
CLAUDIA MIRIAN DE VASCONCELOS (OAB/PE nº 11093), RODRIGO MAIA LEAL, (OAB/PE nº
25617) e MARCELA FONSECA BRANDÃO LOPES (OAB/PE n° 17000).
 
8.1. No prazo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação do edital de convocações das eleições (16/09/2021 a
22/09/2021), qualquer advogado pode arguir a suspeição de membro da Comissão Eleitoral, a ser julgada
pelo Conselho Seccional, nos termos do art. 129, §2º, do Regulamento Geral.
 
9.OBRIGATORIEDADE DO VOTO: O voto é obrigatório para todos os advogados e advogadas inscritos
(as) na OAB/PE, conforme artigo 134, caput, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, 
sob pena de multa equivalente no valor de 20% (vinte por cento) da anuidade, salvo ausência justificada por
escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da eleição, que será apreciada pela Diretoria do
Conselho Seccional.
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: O teor completo do Capítulo VII do Título II do Regulamento Geral do
Estatuto da Advocacia e da OAB, concernente às eleições, está à disposição dos interessados na Secretaria
da Comissão Eleitoral do Conselho Seccional da OAB/PE, no 4º andar do edifício sede da OAB/PE e pode
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ser acessado pela via eletrônica através do seguinte endereço: https://www.oabpe.org.br.
 
10.1 O término do período eleitoral dar-se-á com o a proclamação dos eleitos.
 
10.2 Os portadores de necessidades especiais precisam informar sua condição à OAB/PE no prazo de 15
(quinze) dias úteis após a publicação do edital.
 
10.3 Todas as informações relativas às eleições serão divulgadas no link https://oabpe.org.br/eleicoes-oab-
pe-2021-noticias-e-publicacoes-oficiais/.
 
Recife, 15 de setembro de 2021.
 
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA
 
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
 
Seccional Pernambuco
 
INGRID ZANELLA ANDRADE CAMPOS
 
Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
 
Seccional Pernambuco
 
ANA LUIZA MOUSINHO DA MOTTA E SILVA
 
Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil
 
Seccional Pernambuco
 
IVO TINÔ DO AMARAL JÚNIOR
 
Secretária-Geral Adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil
 
Seccional Pernambuco
 
FREDERICO PREUSS DUARTE
 
Diretor-Tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil
 
Seccional Pernambuco
 
 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DE PERNAMBUCO
 
PORTARIA CONJUNTA Nº 001/2021

PORTARIA

PORTARIA CONJUNTA N° 001/2021
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