
RESOLUÇÃO Nº 001/2010 
 
 
 

O CONSELHO SECCIONAL DE PERNAMBUCO DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL , no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 
57, 58, I e IX, 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, XII, e 54, VIII e 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, 
 

RESOLVE: 
 
 Art. 1º. Ficam instituídos, como critérios para cobrança de valores vencidos 
devidos à entidade, os termos da presente Resolução, da seguinte forma: 

 
(a) atualização do valor em atraso, desde o vencimento da obrigação até o efetivo 
pagamento, pelo INPC/IBGE, ou, na sua falta, outro índice oficial que venha substituí-lo; 

 
(b) juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do Código Civil), 
contados de forma simples desde a data do vencimento da obrigação até a data do efetivo 
pagamento; 

 
(c) multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e atualizado conforme 
as alíneas anteriores (arts. 408 a 416, do Código Civil). 
 
Parágrafo 1º.  Para efeito de cobrança de valores relativos a anuidades anteriores, 
total ou parcialmente, será tomado o valor histórico da respectiva anuidade ou das parcelas 
em aberto, sem descontos porventura dados no referido ano para pagamentos à vista, e 
considerada como data do vencimento o dia 31 de outubro do referido ano (art. 397, do 
Código Civil), correspondente ao último dia para o pagamento de parcelamentos da 
anuidade. 
 
Parágrafo 2º.  No caso de pagamento de outros débitos diversos das anuidades, 
inclusive multas, penalidades e parcelamentos de dívidas anteriores, serão considerados, 
para efeito de cálculo do montante devido, os respectivos vencimentos de cada obrigação. 
 
 Art. 2º. No caso de pagamento integral espontâneo da dívida antes da 
promoção da competente ação judicial, serão observados os critérios fixados no artigo 
anterior, com a redução dos juros de mora de 1% (um por cento) para 0,5% (meio por 
cento), contabilizados da mesma forma (simples), desde o vencimento até a data do efetivo 
pagamento. 
 
 Art. 3º. Na hipótese de pagamento de valores em atraso por meio de 
parcelamento junto à entidade (celebração de instrumento particular de consolidação e 
confissão de dívida), observados os termos, limites e condições do Programa de Inclusão 
Institucional vigente, o valor será atualizado e consolidado em conformidade com o que 
estipula o artigo 1º desta Resolução, observada a incidência de juros convencionais à razão 



de 1% (um por cento) ao mês, contados de forma simples sobre cada parcela, da data da 
celebração da confissão de dívida até o respectivo vencimento. 
 
 Art. 4º. Em face do que dispõe o Provimento n.º 111/2006 (DJ 28/09/2006, 
p. 1038, S 1), do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, fica absolutamente 
proibida a remissão ou a isenção, total ou parcial, do pagamento de contribuições, 
anuidades, multas e preços de serviços devidos pelos inscritos, sob pena de 
responsabilização administrativa e pessoal, salvo na ocorrência das hipóteses previstas no 
art. 2º e seus incisos e parágrafos, do citado Provimento, ou modificação normativa 
posterior. 
 
 Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Dê-se ciência, publique-se e registre-se. 

 
Recife, 22 de fevereiro de 2010. 

 
 
 

HENRIQUE NEVES MARIANO 
Presidente 

 
 
 
 
 
 


