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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 
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DECISÃO 

   

  Trata-se de Pedido de Providências formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil, 

no qual se insurge contra a decisão do Juízo da 42ª Zona Eleitoral – Luís Gomes/RN que, em resposta 

ao Ofício nº 194/2020 – CDPVA/OAB/RN, reiterou os termos do comunicado nº 5/2020-42ª ZE/RN, 

para o fim de determinar: 

 

a) que os partidos políticos, coligações e candidatos cadastrem os 

causídicos habilitados para representá-los junto ao Cartório Eleitoral e 

que mantenham, no dia do pleito, os instrumentos procuratórios em 

mãos com a finalidade de facilitar sua identificação; b) que a chefia do 

cartório encaminhe cópias das referidas procurações aos 

administradores de prédio, sem prejuízo do cumprimento das 

determinações contidas no Edital nº 56/2020-42ª ZE/RN, publicado no 

DJE do dia 02/11/2020. 

 

  A MM Juíza respaldou sua decisão na necessidade de minimizar ou evitar a formação 

de aglomerações nas sessões eleitorais, em respeito ao cumprimento das normas sanitárias atinentes 

à COVID-19; bem como no disposto no art. 136 do Código Eleitoral. 

  Vê-se da decisão exarada pela 42ª Zona Eleitoral, em especial de sua fundamentação, 

que o Juízo não impediu o ingresso dos advogados às seções eleitorais, tanto que franqueou o livre 

acesso deles às mesas receptoras de votos desde que cumpridas as restrições estabelecidas na parte 

dispositiva de sua decisão. 

  Analisando a questão posta, principalmente diante da rotina inerente ao dia da Eleição 

e à norma prevista no art. 7º, inciso VI, alínea “c” da Lei nº 8906, vê-se que não se demonstra 



adequado condicionar o acesso do advogado às sessões eleitorais, quando no exercício de sua 

profissão, ao prévio arquivamento de sua procuração na Zona Eleitoral e ao posterior envio desse 

instrumento, via cópia, a todas as sessões eleitorais da Zona, vez que, na prática, essa dinâmica 

importará em burocratização extrema do acesso do advogado aos prédios das sessões  eleitorais ou, 

até mesmo, em negativa desse acesso, pois em razão do acúmulo de serviços administrativos próprios 

a esse período e afeto aos cartórios, possivelmente não se fará chegar a todas as seções eleitorais todas 

as eventuais procurações arquivadas. 

  Por conseguinte, o acesso do advogado às sessões eleitorais deverá ocorrer mediante 

a sua identificação como advogado, perante o Presidente da mesa receptora de votos, com a sua 

identificação funcional e poderá perdurar enquanto for necessário à solução do problema que se 

propôs a resolver. 

  Ante o exposto, atento às questões legais e práticas acima, RECOMENDO aos Juízes 

Eleitorais do Estado a permitirem o acesso dos advogados às sessões eleitorais, quando no exercício 

profissional da advocacia, mediante a identificação profissional do advogado perante o presidente da 

seção eleitoral, dispensando-se qualquer outra exigência. 

  Esta decisão servirá como recomendação. Encaminhe-se a todos os Juízes Eleitorais 

do Estado. 

 

  Natal/RN, 14 de novembro de 2020. 

 

 

Desembargado CLAUDIO SANTOS 

Corregedor Eleitoral 
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