
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 06/2013 

 

Altera o prazo para adesão ao 
programa Advogado Legal, que fixou 
regras e critérios extraordinários para 
quitação parcelada, pelos advogados 
inscritos, dos débitos de anuidades e 
multas existentes em face da Ordem 
dos Advogados do Brasil – Seccional 
de Pernambuco. 

 

O CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – 
SECCIONAL DE PERNAMBUCO, no exercício das atribuições legais, que 

lhe são conferidas pelos artigos 57, 58, I e IV, do Estatuto da Advocacia e 
da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994), 

c/c os artigos 14, VI, XII, e 54, IX, do Regimento Interno da OAB/PE, e, 
tendo em vista as disposições do art. 55, § 1º, do Regulamento Geral do 
Estatuto da Advocacia e da OAB, e 

 
CONSIDERANDO a grande importância, para a entidade, da quitação dos 
débitos existentes, e a necessidade de se conceder oportunidade aos 

advogados de regularizar as obrigações pendentes com a suspensão da 
promoção/trâmite dos processos administrativo-disciplinares tratados no 

artigo 34, XXIII, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil (Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994), e da promoção das ações 
executivas judiciais; 

 
CONSIDERANDO a proposta da presente Resolução, encaminhada pelo 

Diretor-Tesoureiro à Diretoria em conformidade com o que dispõe artigo 
54, IX, do Regimento Interno da OAB/PE; 
 

DECIDE editar a seguinte RESOLUÇÃO: 
 

RESOLVE 

Art. 1º - Fica estabelecida a data limite de 31.07.2013 como 
prazo para adesão ao programa Advogado Legal, bem como para o protocolo 
do Termo de Opção em substituição ao previsto no §1º do art. 2º da 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução 05/2013, aprovada na Sessão Ordinária do Conselho Pleno 

Seccional de 25 de fevereiro do corrente ano. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Recife, 27 de maio de 2013. 

 

 

 

PEDRO HENRIQUE BRAGA REYNALDO ALVES 
Presidente da OAB/PE 

 
 

 
 

BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA 

Diretor Tesoureiro 


