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A COMISSÃO ELEITORAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 

SECCIONAL DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições, com esteio no que dispõe o 

item 3 do Edital de convocação, torna pública a LISTA DE PENDÊNCIAS DA CHAPA 

30 “ORDEM NA CASA” REGISTRADA com sua composição no dia 14/10/2021 às 

15h:46min, contendo os números que serão utilizados nas urnas eletrônicas, zona eleitoral e 

o nome do presidente(a) da respectiva chapa. 

 

 

Seccional 

 

Número 

de 

Chapa 

Nome da Chapa  Presidente da 

Chapa 

Pendência 

Seccional 

30 ORDEM NA 

CASA 

Ester de 

Castro 

Nogueira 

Azevedo 

Paridade de Gênero, conforme item 3 

do Edital de Convocação. 

 

 

Conforme o disposto no Caput e § 1º do artigo 3º da resolução 05/2020 do 

CFOAB c/c o item 3 do Edital de Convocação das Eleições da OAB/TO, somente será 

admitido o registro das chapas que atenderem o percentual de 50% (cinquenta por cento) 

para candidaturas de cada gênero, entre titulares e entre suplentes, com indicação dos(as) 

candidatos(as) aos cargos de diretoria do Conselho Federal, do Conselho Seccional e da 

Caixa de Assistência dos(as) Advogados(as), sendo vedadas candidaturas isoladas ou que 

integrem mais de uma chapa, vejamos:  

 

Art. 3º O caput e os §§ 1º e 2º do art. 131, do Regulamento Geral do 

Estatuto da Advocacia e da OAB passam a vigorar com as seguintes 

redações: 

 

"Art. 131. São admitidas a registro apenas chapas completas, que 

deverão atender ao percentual de 50% para candidaturas de 

cada gênero e, ao mínimo, de 30% (trinta por cento) de advogados 

negros e de advogadas negras, assim considerados os(as) 

inscritos(as) na Ordem dos Advogados do Brasil que se classificam 
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autodeclaração) como negros(as), ou seja, pretos(as) ou pardos(as), 

ou definição análoga (critérios subsidiários de heteroidentificação), 

entre titulares e entre suplentes, com 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, sendo vedadas candidaturas isoladas ou que integrem 

mais de uma chapa. 

 

§ 1º O percentual previsto no caput deste artigo aplicar-se-á 

quanto às Diretorias do Conselho Federal, dos Conselhos 

Seccionais, das Subseções e das Caixas 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% na composição de cada gênero, e o percentual de 30% na 

composição de cotas raciais para advogados negros e advogadas 

negras 

 

O Edital de Convocação em seu item 3, assim dispõe: 

 

3 - Para registro, a chapa deverá atender ao percentual de 50% para 

candidaturas de cada gênero e, ao mínimo, de 30% (trinta por cento) 

de advogados negros e de advogadas negras, assim considerados 

os(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) - (artigo 131 do RG da Advocacia e da OAB c/c 

o artigo 7° do Provimento 146/2011-CFOAB). O percentual 

relacionado às candidaturas de cada gênero, aplicarse-á quanto às 
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Diretorias do Conselho Federal, dos Conselhos Seccionais, 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% na composição 

de cada gênero, ou seja, 03 (três) ou 02 (dois) membros de cada 

gênero. Em relação ao registro das vagas ao Conselho Federal, 

relacionado às candidaturas de cada gênero, levará em consideração 

a soma entre os titulares e suplentes, devendo a chapa garantir pelo 

menos uma vaga de titularidade para cada gênero. O percentual das 

cotas raciais será aplicado levando-se em conta o total dos cargos 

da chapa, e não por órgãos como previsto para as candidaturas 

de cada gênero. (grifo nosso) 

 

In casu, a CHAPA ORDEM NA CASA, ao protocolar o pedido de registro 

de chapa, deixou de observar os critérios de paridade, tendo em vista que no Conselho 

Seccional Titular é composto pelos 5 cargos de Diretoria e 27 cargos de Conselheiros 

titulares. Portanto, o percentual de 50% (cinquenta por cento) entre os gêneros não foi 

respeitado, pois constam 3 homens na Diretoria e 15 homens concorrendo ao cargo de 

conselheiro estaduais titulares, totalizando 18 homens como conselheiros titulares. Por outro 

lado, as mulheres preenchem 2 cargos na Diretoria e somente 12 vagas no Conselho estadual 

titular, perfazendo o total de 14 mulheres como candidatas na titularidade.  

Em verdade, a CHAPA ORDEM NA CASA deveria ter observado que o 

quantitativo mínimo de cada gênero deveria ser de 16 homens e 16 mulheres, incluindo os 

cargos de Diretoria do Conselho Seccional e Conselheiros(as) estaduais titulares, o que 

contraria o disposto no Caput e § 1º do artigo 3º da resolução 05/2020 do CFOAB c/c o item 

3 do Edital de Convocação das Eleições da OAB/TO.  

Outrossim, nas vagas ao Conselho Seccional Suplente, o percentual da 

paridade de 50% (cinquenta por cento) para cada gênero também não foi observado, haja 

vista que constam 14 homens e 18 mulheres. Desta feita, a mencionada paridade somente 
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teria sido cumprida se a CHAPA ORDEM NA CASA fosse composta por 16 mulheres e 16 

homens no Conselho Seccional Suplente.  

 

COMO FOI REGISTRADA A CHAPA ORDEM NA CASA: 

 

PARIDADE: não obedeceu ao quantitativo de 50% (cinquenta por cento) para 

cada gênero por órgãos. 

Diretoria:  3 homens  

     2 mulheres 

 

Conselho Titular: 15 homens  

       12 mulheres 

 

Conselho Suplente: 14 homens  

          18 mulheres  

 

COMO DEVERIA TER SIDO REGISTRADA A CHAPA ORDEM NA CASA, 

CONSIDERANDO A COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA: 

 

Diretoria:  3 homens  

     2 mulheres 

 

Conselho Titular: 13 homens  

       14 mulheres 

5 Cargos de Diretoria e 27 Cargos de Conselheiros Titulares, perfazendo o total de 32 Cargos 

Titular, devendo ser 16 mulheres e 16 homens, entre os cargos de diretoria e conselheiros 

titulares. 

 

Por outro lado, no Conselho Seccional Suplente são 32 cargos, devendo 

respeitar a paridade de gênero.  

 

Conselho Suplente: 16 homens  

                         16 mulheres 
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Desta forma, concedo prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da publicação 

deste ato para que a chapa ORDEM NA CASA promova a adequação da composição 

observando a paridade de gêneros na conformidade com o disposto no Caput e § 1º do artigo 

3º da resolução 05/2020 do CFOAB c/c o item 3 do Edital de Convocação das Eleições da 

OAB/TO, sob pena de indeferimento do registro de chapa. 

 

Publique-se nos quadros de avisos da Secretaria do Conselho Seccional e das Subseções, no 

Diário Eletrônico da OAB e no sítio eletrônico da Seccional. 

 

Palmas/TO, 26 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Valcy Ribeiro 
Presidente da Comissão 
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