Ordem dos Advogados do Brasil
Seção do Estado do Rio de Janeiro
Comissão Eleitoral
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL

Aos 11 dias do mês de novembro de 2021, às 15 horas, reuniu-se a Comissão Eleitoral
da OAB-RJ, presidida pelo advogado Marcos Bruno, e foram aprovadas as seguintes
deliberações: 1) Julgar improcedentes, por unanimidade de votos, as seguintes
impugnações, nos termos dos votos dos respectivos relatores: 13.698/2021 – Glauber
Navega Guadelupe X Karen Lívia da Silva Figueiredo; 13.716/2021 – Carolina
Patitucci de Azevedo X Rodrygo Vidal Gomes Monteiro; 13.774/2021 – Osmar
Augusto Rodrigues Barbosa X Shirlei Denise N. R. de Azeredo Coutinho; 13.813/2021
– David Soares da Silva Ruas X Marcelo Araujo; e, 13.837/2021 – Jorge Gomes
Rodrigues X Gracia Monte Barradas. 2) Com relação ao requerimento de envio de
mensagem eletrônica, nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º, alínea “d”, do Provimento
nº 146/2011, formulado pela Chapa encabeçada pela advogada Sylvia Drumond
Rhaddour Bravin Greth, em 09.11.2021, fica o mesmo indeferido, por unanimidade de
votos, uma vez que não se trata de qualquer mensagem, mas tão somente de folder de
campanha eleitoral e, portanto, esta Comissão não possui competência para tal
providência, sendo esta de responsabilidade exclusiva da chapa; 3) Com relação ao
requerimento de envio de mensagem eletrônica, nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º,
alínea “d”, do Provimento nº 146/2011, formulado pela Chapa encabeçada pelo
advogado Luciano Bandeira Arantes, em 11.11.2021, fica o mesmo indeferido, por
unanimidade de votos, uma vez que não se trata de qualquer mensagem, mas tão
somente de folder de campanha eleitoral e, portanto, esta Comissão não possui
competência para tal providência, sendo esta de responsabilidade exclusiva da chapa.
Nada mais sendo dito, o Presidente encerrou a presente reunião, às 19 horas, lavrando a
necessária ata que segue assinada por todos os presentes e deverá ser disponibilizada no
sítio eletrônico desta Seccional para ciência de seu inteiro teor pelas chapas
concorrentes.

