
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SECCIONAL DE PERNAMBUCO  

 
 

RESOLUÇÃO 02/2010 
 
 

Substitui as Resoluções 002/2007 e 002/2008, para 
instituir o novo Programa de Inclusão Institucional, 
denominado PI/2010, com a finalidade de fixar 
regras e critérios para quitação parcelada, pelos 
advogados inscritos, dos débitos de anuidades e 
penalidades pecuniárias existentes em face da 
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de 
Pernambuco, bem como regulamentar sua execução 
e dar outras providências. 

 
 
O CONSELHO 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 o atual índice de inadimplência dos inscritos no pagamento de 
obrigações junto à entidade, mesmo em face dos avanços alcançados pelas reduções de 
valores e pelos Programas de Inclusão Institucional promovidos nos anos de 2007 e de 
2008; 
 
CONSIDERANDO a grande importância, para a entidade, da quitação dos débitos 
existentes, e a necessidade de ser oportunizada aos advogados a chance de 
regularização das 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 de ações executivas judiciais; 
 
CONSIDERANDO as disposições contidas na Resolução OAB/PE 01/2010 e 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: 
 
Artigo 1º. A presente Resolução institui e regulamenta o Programa de Inclusão 
Institucional , denominado PI/2010, destinado a possibilitar e promover a 
regularização de débitos (anuidades, parcelamentos e penalidades pecuniárias), à 
exceção da anuidade do presente ano de 2010 e anos posteriores, de responsabilidade 
dos advogados em face da entidade, objetos ou não de processos administrativo-
disciplinares. 



 
Parágrafo único. O PI/2010 será administrado pelo Diretor-Tesoureiro do Conselho 
Seccional, com competência para implementar, gerenciar e executar os procedimentos 
inerentes ao programa, inclusive a assinatura de contratos, observadas as estipulações e 
normas contidas nesta Resolução. 
 
Artigo 2º. A adesão e o ingresso no PI/2010 serão feitos por meio de Termo de 
Opção (modelo constante do Anexo I desta Resolução) assinado e protocolado pelos 
advogados interessados, pessoalmente ou por procurador devidamente habilitado 
(procuração com poderes específicos, pública ou particular, esta última com firma 
reconhecida), dirigido ao Diretor-Tesoureiro, que ingressarão em regime especial de 
consolidação e parcelamento dos débitos a que se refere o art. 1º desta Resolução 
(anuidades, parcelamentos anteriores e penalidades pecuniárias, excluída a anuidade do 
presente ano de 2010 e anos subsequentes). 
 
Parágrafo 1º.  O prazo para adesão ao programa e para protocolo do Termo de 
Opção vai de 05/04/2010 a 30/07/2010, não admitidas prorrogações, renovações ou 
exceções, a não ser por meio de autorização normativa expressa do Conselho 
Seccional. 
 
Parágrafo 2º.  A Diretoria, por meio da assessoria de comunicação e de 
imprensa, promoverá a divulgação do PI/2010, da forma mais ampla possível, junto aos 
advogados vinculados à entidade. 
 
Parágrafo 3º.  A opção por adesão ao PI/2010 possibilitará a inclusão da 
totalidade dos débitos (anuidades, parcelamentos anteriores e penalidades pecuniárias, 
excluída a anuidade do presente ano de 2010 e anos subsequentes), em nome do 
optante, que será confessada e consolidada em instrumento de confissão de dívida, 
observados os critérios de cálculo previstos na Resolução 01/2010. 
 
Parágrafo 4º.  Os débitos em nome do optante serão consolidados tendo por base 
a data do protocolo do Termo de Opção de que trata o caput deste artigo. 
 
Parágrafo 5º.  O cálculo do débito tomará por base os valores históricos, a partir 
dos respectivos vencimentos, e, após as devidas atualização e consolidação, poderá ser 
pago em até 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas, tudo com observância das 
disposições contidas na já referida Resolução 01/2010. 
 
Parágrafo 6º.  À exceção da primeira prestação, cujo comprovante de pagamento 
será entregue com as vias originais assinadas do contrato de confissão e consolidação 
de dívida (art. 3º, parágrafos 1º e 2º, desta Resolução), as prestações seguintes 
vencerão, subsequentemente, no último dia de cada mês. 
 
Parágrafo 7º.  Para efeito do parcelamento do débito e formalização do 
instrumento de confissão e consolidação de dívida, fica certo que nenhuma das parcelas 
poderá ser inferior ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais). 
 
Artigo 3º. Com o protocolo válido, o Termo de Opção do PI/2010 será 
encaminhado ao Setor Financeiro da OAB/PE, que adotará as seguintes providências: 



 
I - acostará ao requerimento o extrato descritivo de débitos do optante (anuidades, 
parcelamentos anteriores e penalidades pecuniárias, excluída a anuidade do presente 
ano de 2010 e anuidades posteriores); 
II - atualizará o débito em conformidade com as disposições da Resolução 01/2010, 
cujo demonstrativo será, também, anexado ao requerimento; 
III – preencherá, observados os valores e parâmetros normativos, o instrumento padrão 
de confissão e consolidação de dívida adotado pela Seccional. 
 
Parágrafo 1º.  Após a elaboração do instrumento de confissão e consolidação de 
dívida, o optante será convocado para assinar, em duas vias originais, o referido 
instrumento, observada a necessidade de devolver ambas as vias com a firma 
reconhecida em cartório, juntamente com o boleto da primeira parcela devidamente 
quitado (autenticação mecânica), atos estes caracterizados como fatores de eficácia da 
opção e condições necessárias à homologação do requerimento de adesão ao PI/2010. 
 
Parágrafo 2º.  Recebidas pela Secretaria as vias contratuais originais assinadas e 
com firma reconhecida, juntamente com o boleto da primeira parcela devidamente 
pago, serão os documentos encaminhados ao Diretor-Tesoureiro para homologação, 
colhimento das assinaturas complementares e posterior devolução de uma via original 
ao optante, juntamente com os respectivos boletos bancários relativos às demais 
parcelas contratadas. 
 
Parágrafo 3º.  Ultimadas todas as providências anteriores, o Setor Financeiro 
arquivará os documentos e informará, imediatamente, ao Tribunal de Ética e Disciplina 
da OAB/PE, para suspensão dos processos administrativo-disciplinares porventura 
existentes, durante o período em que o optante estiver incluído no PI/2010, desde que a 
inclusão tenha ocorrido antes do julgamento de processo administrativo-disciplinar. 
 
Parágrafo único. No caso de já ter havido julgamento de processo administrativo 
disciplinar, será observada a disposição contida no art. 37, parágrafo 2º, do Estatuto da 
Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994). 
 
Artigo 4º. A opção pelo programa sujeita o optante à confissão irrevogável e 
irretratável dos débitos indicados no artigo 1º desta Resolução. 
 
Parágrafo 1º.  As consolidações e confissões de dívida relativas a anuidades e 
parcelamentos anteriores, por envolverem valores compartilhados, serão feitas em 
separado daquelas relativas a penalidades pecuniárias, cujos valores pertencem 
integralmente a esta Seccional. 
 
Parágrafo 2º.  No caso do parágrafo anterior, as consolidações serão tratadas de 
forma autônoma e individualizada e assim observarão as regras desta Resolução. 
 
Parágrafo 3º.  A opção pelo PI/2010 implicará a desistência compulsória e 
definitiva de pedidos de parcelamento anteriores ainda não homologados, bem como 
exclui e substitui todos os parcelamentos de débitos já celebrados e em fase de 
cumprimento. 
 



Artigo 5º. A opção pelo PI/2010, independentemente da homologação, implica: 
 
I - obrigatoriedade do pagamento dos débitos; 
II - após as providências previstas no art. 3º, I a III, e parágrafo 1º, a suspensão dos 
processos administrativo-disciplinares que tenham como referência os débitos objeto 
do PI/2010; 
III - declaração de conhecimento e a aceitação expressa das normas atualmente 
vigentes e observância integral dos termos e condições contidos nesta Resolução. 
 
Artigo 6º. Os benefícios previstos nesta Resolução cessarão por ato do Diretor-
Tesoureiro, comprovadas as seguintes hipóteses, isolada ou cumulativamente: 
 
I - inadimplemento de qualquer parcela por prazo superior a 60 (sessenta) dias; 
II - falta de pagamento da anuidade do ano corrente (2010) ou dos anos subsequentes. 
 
Parágrafo 1º.  A cessação dos benefícios do PI/2010, verificadas as hipóteses 
contidas nos incisos anteriores, implicará o vencimento antecipado de todo o débito 
confessado e não pago, observados os critérios constantes da Resolução 01/2010, e a 
retomada ou a instauração de processo administrativo-disciplinar para apuração da 
infração tipificada 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 de ação executiva para 
cobrança do débito.  
 
Parágrafo 2º.  A cessação dos benefícios do PI/2010 produzirá efeitos a partir do 
mês subseqüente àquele em que for cientificado o inscrito/optante do referido ato, por 
meio de carta ou telegrama com aviso de recebimento, enviado ao endereço declinado 
no Termo de Opção, caracterizando-se como válida, para todos os efeitos, a notificação 
enviada a endereço não atualizado pelo interessado no seu cadastro junto à OAB/PE. 
 
Artigo 7º. Da decisão do Diretor-Tesoureiro que importar na cessação dos 
benefícios do PI/2010 caberá recurso administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias 
contados da ciência da referida decisão, fundamentado e dirigido ao Diretor-Presidente. 
 
Parágrafo 1º.  O recurso terá efeito suspensivo e, enquanto estiver pendente de 
apreciação, o recorrente continuará a recolher as parcelas nos respectivos vencimentos. 
 
Parágrafo 2º.  Os pagamentos efetuados após a ciência da decisão originária da 
cessação dos benefícios do PI/2010 não regularizam o inadimplemento anterior. 
 
Parágrafo 3º.  O recorrente será cientificado da decisão dada em recurso 
administrativo da mesma forma que a prevista no art. 6º, parágrafo 2º, desta Resolução, 
e produzirá efeitos a partir primeiro dia útil seguinte à ciência. 
 
Parágrafo 4º.  A decisão de que trata este artigo, dada em recurso administrativo 
pelo Diretor-Presidente, será definitiva na esfera administrativa. 
 
Artigo 8º. Ao final do prazo estipulado para ingresso no PI/2010 (art. 2º, parágrafo 
1º, desta Resolução), o Setor Financeiro consolidará relação dos advogados 
inadimplentes e que não optaram por aderir ao programa, para instauração ou 



continuidade do devido processo administrativo-disciplinar e de respectiva ação 
executiva para cobrança dos valores em aberto. 
 
Artigo 9º. Os débitos existentes, acaso não ingressada a competente ação judicial 
para cobrança, poderão ser pagos à vista, com a redução de 50% (cinqüenta) por cento 
dos juros de mora prevista no art. 2º da Resolução 01/2010. 
 
Artigo 10º. Se, no curso do parcelamento, o interessado quiser quitar as parcelas 
vincendas, serão deduzidos dos valores, para a data do pagamento, os juros 
convencionais de que trata o art. 3º da Resolução 01/2010.  
 
Artigo 11º. Esta Resolução entra em vigor na presente data. 
 

Recife/PE, 29 de março de 2010. 
 
 

Henrique Neves Mariano 
Presidente – OAB/PE 

 
 

Hebron Costa Cruz de Oliveira 
Diretor-Tesoureiro – OAB/PE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

TERMO DE OPÇÃO – PI/2010 - NÚMERO _______/2010 
PROGRAMA DE INCLUSÃO INSTITUCIONAL CONFORME RESOLUÇ ÃO 02/2010 

 
REQUERIMENTO (PI/2010) 
Nome:  
OAB:  CPF/MF:  
Nome da mãe:  
Nome do pai:  
Endereço residencial:  
Número:  Complemento:  
Bairro:  CEP:  
Cidade:  Estado:  
Telefone residencial:  Celular:  
Endereço profissional:  
Número:  Complemento:  
Bairro  CEP  
Cidade:  Estado:  
Telefone profissional:  e-mail:  

 
• Declara optar pela adesão ao Programa de Inclusão Institucional do presente ano de 2010, nos 

termos da Resolução OAB/PE 02/2010?   SIM �    NÃO � 
• Há algum outro parcelamento que será objeto de consolidação?    SIM �    NÃO � 
• Em caso afirmativo, os pagamentos do parcelamento estão em dia?    SIM �    NÃO � 
• Há processo no TED (Tribunal de Ética de Disciplina) por inadimplência?    SIM �    NÃO � 
 
DESCRITIVO DOS VALORES HISTÓRICOS DEVIDOS 
Anuidade 2005  

Anuidade 2006  

Anuidade 2007  

Anuidade 2008  

Anuidade 2009  

Confissão de dívida anterior  

Multa TED  

 
• O optante declara conhecer e aceitar integralmente os termos da Resolução OAB/PE 02/2010 

e os anexos cálculos do débito em aberto, elaborados em conformidade com o que dispõe a 
Resolução OAB/PE 01/2010, sem qualquer tipo de objeção ou oposição. 

 
Valor do débito atualizado  
Opção do número de parcelas  

 
Recife/PE, ____ de __________ de 2010. 

 
 

______________________________________________ 
Assinatura do optante ou representante 

 


