
RELATÓRIO 

Trata-se de Projeto de Resolução que enseja a anuidade para o exercício financeiro de 
2023, cujo requerimento é de autoria da Diretora Tesoureira da Ordem dos Advogados do Brasil 
Seção Ceará, aduzindo a necessidade da aprovação de tal valor para que os profissionais possam 
promover o pagamento da anuidade de 2023 ainda em 2022.  

Consolida-se o compromisso da gestão em não onerar os valores relativos a anuidades, 
taxas e emolumentos da instituição, perdurando pelo quarto ano consecutivo no valor de R$ 883,29 
(oitocentos e oitenta e três reais e vinte nove centavos).  

No texto base, cria-se o desconto para membros das comissões da OAB/CE, que serão 
agraciados com o percentual dedutivo de 15% (quinze por cento) aos que efetuarem o seu 
pagamento até o dia 31 de janeiro de 2023.  

Esta é uma iniciativa inédita que agraciará os membros das comissões e promoverá a 
adimplência neste grupo de advogados(a), que se agiganta a cada dia, e faz a instituição mais firme, 
forte e difusora da cultura jurídica em seu mais amplo aspecto.  

A proposta inova ainda quando destitui a taxa direcionada à retirada de licenciamento de 
inscrição, fomentando assim a volta do inscrito aos quadros regulares para o exercício profissional, 
o que também provocará o aumento da arrecadação sem a geração de prejuízo institucional. 

No que concerne à constituição societária unipessoal, o projeto em tela reduz o valor da 
taxa de constituição societária, concedendo o desconto de 50% (cinquenta por cento) para o 
advogado ou advogada que requeira a constituição de sua sociedade unipessoal.  

Por último, a nova resolução, se aprovada, dará tratamento especial aos advogados e 
advogadas que forem portadores de doenças crônicas em estado avançado, concedendo-lhe, 
mediante requerimento, a remissão de suas anuidades. 

É o relatório no essencial. 

Passo a análise do caso. 

 

VOTO 

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, vem ao longo dos anos sofrendo com a 
inadimplência e mesmo assim continua a oferecer uma gama de serviços aos Advogados e às 
Advogadas, tornando-se a cada mais próxima do inscrito, atuando na defesa de suas prerrogativas, 
e mais ainda, primando pelo respeito às leis e a sociedade. 

Essa atuação institucional tão presente, rende muitos elogios, porém, não só de êxitos vive 
nossa OAB/CE. Como em vários setores da sociedade, enfrentamos o agigantamento da 
inadimplência, ainda como reflexo da pandemia e da situação econômica do país, de modo geral.  

Assim, para não onerar a classe, visando a promoção da adimplência, o requerimento vem a 
atender plenamente os anseios da advocacia e da Tesouraria, proporcionando aos advogados e 
advogadas cearenses  arcar com suas obrigações pecuniárias com a OAB/CE, quando esta 
continuará com a anuidade de 2023 no valor de R$ 883,29 (oitocentos e oitenta e três reais, e vinte 
e nove centavos), o que, com certeza, fará dela uma das mais baixas do Brasil. 

Segue a tabela inicial com os valores e a maioria dos descontos: 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA DE ANUIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2023 

VALOR DA ANUIDADE R$ 883,29 

FORMAS DE PAGAMENTO 

CATEGORIA 
CONDIÇÃO DE 
PAGAMENTO 

DATA LIMITE PARA 

PAGAMENTO OU 
PARCELAMENTO 

PERCENTUAL DE 
DESCONTO 

VALOR 

ADVOGADO(A) 

(ANUIDADE) 

SEM DESCONTO, EM ATÉ 
4X NO BOLETO. 

31/01/2023 SEM DESCONTO R$ 883,29 

SEM DESCONTO, EM ATÉ 
12X NO CARTÃO DE 
CRÉDITO.(15) 

31/01/2023 SEM DESCONTO R$ 883,29 

COM DESCONTO, À VISTA 
OU EM ATÉ 4X NO 
CARTÃO DE CRÉDITO. 

30/12/2022 15% R$ 750,80   

COM DESCONTO, EM 4X 
NO CARTÃO DE CRÉDITO. 

31/01/2023 10% R$ 794,96 

 

ADVOGADO(A) 

(PRIMEIRA 
ANUIDADE NO 
SISTEMA OAB) 

SEM DESCONTO, À VISTA 
OU EM 4X NO CARTÃO DE 
CRÉDITO. 

DE JANEIRO À JULHO SEM DESCONTO R$ 441,65 

SEM DESCONTO, À VISTA 
OU EM 4X NO CARTÃO DE 
CRÉDITO. 

EM AGOSTO SEM DESCONTO R$ 368,04 

SEM DESCONTO, À VISTA 
OU EM 4X NO CARTÃO DE 
CRÉDITO. 

EM SETEMBRO SEM DESCONTO R$ 294,43 

SEM DESCONTO, À VISTA 
OU EM 4X NO CARTÃO DE 
CRÉDITO. 

EM OUTUBRO SEM DESCONTO R$ 220,82 

SEM DESCONTO, À VISTA 
OU EM 4X NO CARTÃO DE 
CRÉDITO. 

EM NOVEMBRO SEM DESCONTO R$ 147,22 

SEM DESCONTO, À VISTA 
OU EM 1X NO CARTÃO DE 
CRÉDITO. 

EM DEZEMBRO SEM DESCONTO R$   73,61 

ADVOGADO(A) 

SEGUNDA 
ANUIDADE NO 
SISTEMA OAB 
(14)     

COM DESCONTO, EM 4X 
NO CARTÃO DE 
CRÉDITO. 

31/01/2023 50% R$ 441,65 

 

ESTAGIÁRIO(A) SEM DESCONTO, À VISTA 
OU EM 4X NO CARTÃO 

ATÉ 31/01/2023 SEM DESCONTO R$ 215,25 



     

DESCONTOS APLICADOS SOBRE A ANUIDADE PRINCIPAL E NÃO CUMULATIVOS 

 

TIPO DO DESCONTO 
CONDIÇÃO DE 
PAGAMENTO 

DATA LIMITE PARA 

PAGAMENTO OU 
PARCELAMENTO 

PERCENTUAL DE 
DESCONTO 

VALOR 

ADVOGADO(A), TERCEIRA, 
QUARTA E QUINTA 
ANUIDADE NO SISTEMA 
OAB 

À VISTA OU EM 
4X NO CARTÃO 

DE CRÉDITO 
(11)(13)(14) 

31/01/2023 50% R$ 441,65 

ADVOGADO(A) DESCONTO 
DA ESA  

À VISTA OU EM 
4X NO CARTÃO 

DE CRÉDITO 
(11)(14) 

31/01/2023 25% R$ 662,47 

ADVOGADO(A) 
PROFESSSOR 

À VISTA OU EM 
4X NO CARTÃO 

DE CRÉDITO 
(11)(14) 

31/01/2023 25% R$ 662,47 

ADVOGADO(A) MEMBRO 
DE COMISSÃO 

À VISTA OU EM 
4X NO CARTÃO 

DE CRÉDITO 
(11)(14) 

31/01/2023  R$ 750,80   

ADVOGADO(A) MAIOR DE 
65 ANOS DE IDADE 

À VISTA OU EM 
4X NO CARTÃO 

DE CRÉDITO 
(11)(14) 

31/01/2023 30% R$ 618,30 

ADVOGADO(A) 
INTEGRANTE DO CORAL 
DA OAB/CE 

À VISTA OU EM 
4X NO CARTÃO 

DE CRÉDITO 
(11)(14) 

31/01/2023 25% R$ 662,47 

 

Cabe lembrar que no projeto em tela restou contemplada a jovem advocacia, o fomento à 
formação e cultura, os advogados(as) que exercem o magistério, os membros das comissões 
temáticas da OAB/CE, os membros do Coral da OAB/CE, os advogados que participam de concurso 
público, os advogados com idade superior a 65 (sessenta e cinco anos), os advogados licenciados 
que desejam retornar à advocacia, e as sociedades advocatícias unipessoais.  

Com previsão no art. 55 do Regulamento Geral da OAB, as anuidades, contribuições, multas e 
preços e serviços, serão fixados pelo Conselho Seccional, se tornando para o(a) inscrito(a) uma 
obrigação pecuniária.  

Deste momento em diante, caberá ao referido Conselho e à Gestão, fazer uso destes recursos 
com responsabilidade e, neste sentido, foi editado pelo Conselho Federal da OAB o Provimento 
185/18, que compromissou os gestores de seccionais e subseccionais à manutenção do equilíbrio 
financeiro, elegendo um teto para as despesas institucionais.  

Ainda, neste sentido, o referido Provimento promoveu o comprometimento dos gestores 
com o desenvolvimento profissional do corpo técnico para que as atribuições funcionais sejam 
desempenhadas com eficiência e eficácia no tocante a todos os serviços disponibilizados aos 
membros da Entidade e aos advogados e estagiários inscritos, bem como a qualquer interessado 
que se dirigir à OAB. 

No artigo 2º do citado Provimento é estabelecido o limite mínimo para as anuidades e a sua 
compatibilidade com as despesas da instituição, como vemos: 



Art. 2º Para o cumprimento do inciso I do art. 1º deste Provimento, devem ser 
adotados os seguintes princípios: 
I - estabelecimento de anuidade mínima para o exercício, compatível com as 
despesas e os serviços disponibilizados; 
II - vedação do desmembramento da anuidade, sob qualquer modalidade ou 
denominação, sem prejuízo da faculdade de realizar-se o parcelamento do valor 
integral; 
III - vedação da redução de anuidades em valores já praticados, notadamente 
em exercícios em que ocorrer o processo eleitoral, salvo, excepcionalmente, se 
devidamente justificado e fundamentado na eficiência da gestão administrativa 
da Seccional e sem prejuízos ao equilíbrio financeiro; 
IV - não comprometimento, no exercício, sob qualquer forma, de eventual 
antecipação de receitas que venha a realizar-se na gestão seguinte; 
V - vedação de qualquer contratação de obrigação financeira cuja quitação 
recaia na gestão seguinte, salvo se houver comprovação de disponibilidades 
financeiras e liquidez corrente positiva suficientes para quitá-la; 
VI - vedação de endividamento, pelo índice de Participação de Capitais de 
Terceiros (PCT=PC+ELP/PT) acima de 50% (cinquenta por cento), observando-
se, também, a composição do endividamento (CE=PC/PCT) abaixo de 50% 
(cinquenta por cento), no encerramento do exercício, em que: 
a) PCT = Participação de Capitais de Terceiros; 
b) PC = Passivo Circulante (ou Passivo Financeiro); 
c) ELP = Exigível a Longo Prazo; 
d) PT = Passivo Total. 
VII - revisão anual das anuidades, mediante a aplicação do índice de 
recomposição que melhor expressar as perdas inflacionárias apuradas no 
exercício anterior. 

 

Assim sendo, entendo que o projeto resolutivo em tela atende todos os requisitos trazidos 
pelos dispositivos emanados do Conselho Federal da OAB. 

Fazendo referência ao exitoso trabalho realizado pela Tesouraria que conseguiu assistir toda 
a grade de descontos da OAB/CE, sem onerar ou inflacionar o valor da anuidade.   

Pelo exposto e entendendo a importância deste projeto, voto pela aprovação da resolução e 
sua imediata publicação.  

Fortaleza, 27 de outubro de 2022. 

 

Adhara Silveira Camilo Moreira  

RELATORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


