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Portaria 05/2018 CE  
 

 
                           A Comissão Eleitoral, devidamente constituída, conforme publicação no 

Diário da Justiça, publicado em 10 de outubro de 2018; 
Considerando a proximidade do pleito eleitoral da ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO CEARÁ;  

Considerando a solicitação dos representantes das chapas, reunidos no 

dia 25 de novembro de 2018, no sentido de esclarecer alguns pontos da portaria 03/2018; 

 Resolve: 

Art. 1º - A chapa concorrente ao Conselho Seccional que tiver uma chapa 

correspondente na subseção, o número de advogados representantes junto a comissão 

eleitoral não será cumulativo, restringindo-se a apenas 02 (dois) advogados, conforme 

estabelecido no Art. 2º da Portaria 03/2018CE. Esta interpretação também se aplica ao 

Art. 11º, §4º, da já referida portaria, quanto aos fiscais. 

Art. 2º. A Comissão Eleitoral da OAB-CE prorroga todos os prazos estabelecidos na 
Portaria 03/2018CE para o dia 27 de novembro de 2018, às 12h. Este credenciamento 

deverá ser feito de forma impreterível neste prazo.  
Art. 3º – Somente no Centro de Eventos do Ceará, onde ocorrerá a votação em Fortaleza, 

fica autorizado a utilização de rádio comunicador aos dois advogados indicados pela chapa 
como representante e credenciados junto a Comissão Eleitoral da OAB-CE, limitando-se 

a estes. 
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Art. 4º – O acesso da impressa será feito através da Assessoria de Comunicação da 

OAB-CE (ASCOM), que credenciará os veículos de comunicação através do e-mail 

imprensaoabceara@gmail.com, e apresentará o local de votação no horário a ser 
estabelecido, não sendo possível o acesso interno da imprensa sem acompanhamento de 

representante da ASCOM. Tal limitação se dá com o intuito de não comprometer o 
desenvolvimento do processo de votação.  

                   Dê-se ciência. 
   P. R. e Cumpra-se. 

   Fortaleza, CE, 24 de novembro de 2018. 

 
Clara Rachel Feitosa Petrola 

Presidente da Comissão Eleitoral 
 

  


