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PRESIDÊNCIA

PORTARIA

PORTARIA Nº 05/2022 – TES/OAB-CE

 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO CEARÁ
 
Institui o Programa de Regularização de Débito, com a finalidade de fixar regras e critérios
extraordinários para quitação à vista e de modo parcelado, pelos advogados e advogadas inscritos,
dos débitos de anuidades e multas existentes em face da Ordem dos Advogados do Brasil -
Seccional do Ceará, bem como regulamentar sua execução e dá outras providências.
 
A DIRETORA TESOUREIRA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL
CEARÁ, nos termos do art. 23 da Resolução 03/2022, que dispõe sobre a TABELA DE
ANUIDADE, TAXAS E EMOLUMENTOS para o EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, no
exercício das atribuições legais e
 
CONSIDERANDO o atual índice de inadimplência dos inscritos no pagamento de obrigações
devidas à entidade, mesmo diante dos avanços alcançados pelos Programas de Inclusão
Institucional promovidos nos anos anteriores;
 
CONSIDERANDO que a Ordem dos Advogados do Brasil está atenta aos problemas causados
pela pandemia do coronavirus (COVID-19) em nosso Estado, com a redução das receitas de
muitos advogados e advogadas que desejam se regularizar perante a OAB/CE;
 
CONSIDERANDO a grande importância, para a entidade, da quitação dos débitos existentes, e a
necessidade de se conceder oportunidade aos advogados e advogadas 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;
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DECIDE editar a seguinte PORTARIA:
 
Art. 1º. A presente Portaria institui e regulamenta o Programa Regularização de Débito, destinado
a possibilitar e promover a regularização de valores (anuidades, parcelamentos e penalidades)
vencidos e inadimplidos até 31.12.2021, devidos pelos advogados à Ordem dos Advogados do
Brasil - Secão Ceará, objetos ou não de processos administrativo-disciplinares e de execuções
judiciais.
 
Parágrafo único. O Programa será administrado pela Diretora Tesoureira do Conselho Seccional,
com competência para implementar, gerenciar e executar os procedimentos inerentes ao programa,
observadas as disposições e normas contidas nesta Resolução.
 
Art. 2°. O prazo para adesão ao programa será de 19/09/2022 a 31/10/2022, não admitidas
prorrogações ou exceções além daquelas situações previstas na presente norma.
 
§ 1º. A assessoria de comunicação e de imprensa, promoverá ampla divulgação do Programa junto
aos advogados e advogadas vinculados à entidade.
 
§ 2º. A opção por adesão ao Programa exigirá a inclusão da totalidade dos valores (anuidades,
parcelamentos e penalidades) vencidos e inadimplidos até 31.12.2021, desde que esteja adimplente
com a anuidade de 2022, tendo a opção de incluí-la no programa de parcelamento, objeto de
execução judicial ou não, em nome do optante, que será confessada e consolidada por instrumento
próprio, que deverá ser assinado e entregue fisicamente na sede da OAB ou encaminhado
eletronicamente ao email: atendimento@oabce.org.br
 
§ 3°. Os valores vencidos devidos à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Ceará, sejam
anuidades, parcelamentos ou sanções pecuniárias, sofrerão a incidência de:
 
Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;
 
Multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, conforme alínea anterior (arts.
408 a 416 do Código Civil).
 
§ 4°. O cálculo do débito tomará por base os valores históricos, a partir dos respectivos
vencimentos, e, após a devida consolidação, com a inclusão de multa de 2% (dois por cento) e
juros de 1% (um por cento) a.m. (desde a data do vencimento até a data da negociação) e poderá
ser pago:
 
À vista, com a retirada de 90% (noventa por cento) de juros e multa, por meio de boleto bancário,
cartão de crédito (parcela única) ou débito:
 
Parcelado em até 24 (vinte e quatro) vezes no cartão de crédito, com a retirada de 70% (setenta por
cento) de juros e multa.
 
Parcelado no boleto, com a retirada de 50% (cinquenta por cento) de juros e multa, através do
pagamento de sinal à vista no percentual de 30% (trinta por cento) do total da dívida consolidada, e
o saldo parcelado em até 05 (cinco) vezes.
 
§ 5°. Nas hipóteses em que o(a) advogado(a) opte por uma forma de pagamento que inclua alguma
parcela através de boleto bancário, ainda que residual, somente considerar-se-á concluída a opção
mediante a entrega do Termo de Compromisso Para Parcelamento de Débitos, formalizando o



compromisso de pagamento futuro., juntamente com cópia do documento de identificação. A
ausência de entrega do documento será interpretada como desistência da adesão, com o
consequente restabelecimento da dívida original e amortização dos valores eventualmente pagos.
 
§ 6°. Para efeito do parcelamento do débito, fica certo que nenhuma das parcelas poderá ser
inferior ao valor de R$ 100,00 (cem reais).
 
§ 7º. Com a adesão ao Programa previsto na presente Portaria, qualquer outro parcelamento
anteriormente realizado e ainda pendente de quitação por parte do (a) Advogado (a) será
necessariamente incluído no Programa atual, incluindo-se custas, honorários advocatícios e demais
despesas processuais eventualmente existentes, devendo o (a) Advogado (a) fazer uma composição
para quitar todo seu débito.
 
§ 8º. Ocorrerá o vencimento antecipado da dívida negociada na hipótese de inadimplência de
qualquer parcela pelo prazo de 30 (trinta) dias, com a perda do desconto concedido e consolidação
do valor devido no 30º dia após o inadimplemento da parcela inadimplida, com a adoção das
providências pertinentes à execução do débito.
 
Art. 3°. Para possibilitar a adesão do advogado ao Programa, a OAB/CE, através de seu sistema
operacional ou por intermédio de seus prepostos, levantará e consolidará o débito, atualizando-o
em conformidade com os critérios previstos de multa e juros.
 
§ 1º. Nos casos em que já exista demanda judicial para cobrança do débito, o pagamento também
deverá ocorrer nos termos do art. 2° desta resolução, após o que, o (a) Advogado (a) e a OAB
formalizarão instrumento próprio, em duas vias originais e devidamente assinadas, que será
posteriormente submetido à homologação judicial, cuja transação alcançará o valor devido à OAB,
as custas judiciais, os honorários advocatícios e demais despesas judiciais eventualmente
existentes.
 
§ 2º. Na hipótese de transação caberá sempre ao advogado executado o pagamento das custas
judiciais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que serão incluídos no pagamento.
 
§ 3°. Ultimadas todas as providências anteriores, o Setor Financeiro arquivará os documentos e,
após a quitação dos valores ajustados, promoverá a baixa da pendência.
 
Art. 4º. A opção pelo programa sujeita o optante à confissão irrevogável e irretratável dos débitos
indicados no art. 1º desta Resolução.
 
§ 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,
cujos valores pertencem integralmente a esta Seccional.
 
§ 2°. A opção pelo Programa implicará a desistência compulsória e definitiva de pedidos de
parcelamento anteriores ainda não quitados.
 
Art. 5º. A opção pelo Programa de Regularização de Débito 2022, independentemente da
homologação, implica:
 
I - Obrigatoriedade do pagamento dos débitos;
 
II - Declaração de conhecimento e a aceitação expressa das normas atualmente vigentes e
observância integral dos termos e condições contidos nesta Resolução.
 



Art. 6º. Ao final do prazo estipulado para ingresso no Programa (art. 2º, § 1º, desta Resolução), o
Setor Financeiro consolidará relação dos advogados e das advogadas inadimplentes e que não
optaram por aderir ao programa, para ajuizamento de respectiva ação executiva para cobrança dos
valores em aberto, e restrição de serviços ofertados pela OAB.
 
Art. 7º. O Programa vigorará de 19/09/2022 a 31/10/2022 e alcançará os (as) Advogados (as)
inscritos (as) na Seccional do Ceará, conforme programação prevista neste instrumento, a fim de
permitir a adesão de todos os interessados ao Programa.
 
Art. 8°. Esta Portaria entra em vigor na presente data.
 
Fortaleza/Ce, 09 de setembro de 2022.
 
Camila Ferreira Fernandes
 
Diretora Tesoureira
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