
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SECCIONAL DE PERNAMBUCO 

 
 

RESOLUÇÃO 05/2013 
 
 

Institui o Programa Advogado Legal, com a finalidade 
de fixar 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, bem como regulamentar sua execução 
e dá outras providências. 

 
 
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 o atual índice de inadimplência dos inscritos no pagamento de 
obrigações devidas à entidade, mesmo à vista avanços alcançados pelas reduções de 
valores e pelos Programas de Inclusão Institucional promovidos nos anos de 2007, de 2008 
e de 2010; 
 
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: 
 
Art. 1º. A presente Resolução institui e regulamenta o Programa Advogado Legal, 
destinado a possibilitar e promover a regularização de débitos (anuidades, parcelamentos e 
penalidades), à exceção da anuidade do presente ano de 2013, de responsabilidade de 
advogados em face da entidade, objetos ou não de processos administrativo-disciplinares e 
de execuções judiciais. 
 
Parágrafo único. O Programa Advogado Legal 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 disposições e normas contidas nesta Resolução. 
 
Art. 2º. A adesão e o ingresso no Programa Advogado Legal serão feitos por meio de 
Termo de Opção (anexos I e II) 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, objetivando que os débitos ingressem em regime especial de consolidação e 
parcelamento dos débitos a que se refere o art. 1º desta Resolução (anuidades, 
parcelamentos anteriores e penalidades, excluída a anuidade do presente ano de 2013 e 
anos subsequentes). 



 
§ 1º. O prazo para adesão ao programa e para protocolo do Termo de Opção vai de 
11/03/2013 a 30/05/2013, não admitidas prorrogações ou exceções, a não ser por meio de 
autorização normativa expressa do Conselho Seccional. 
 
§ 2º. A Diretoria, por meio da assessoria de comunicação e de imprensa, promoverá ampla 
divulgação do Programa Advogado Legal junto aos advogados vinculados à entidade. 
 
§ 3º. A opção por adesão ao Programa Advogado Legal possibilitará a inclusão da 
totalidade dos débitos (anuidades, parcelamentos anteriores e penalidades, excluída a 
anuidade do presente ano de 2013), objeto de execução judicial ou não, em nome do 
optante, que será confessada e consolidada em instrumento de confissão de dívida, 
observados os critérios de correção monetária, multa e juros previstos na Resolução 
____/2013. 
 
§ 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. 
 
§ 5º. O cálculo do débito tomará por base os valores históricos, a partir dos respectivos 
vencimentos, e, após a devida consolidação e correção monetária, poderá ser pago: 
I – em parcela única, com vencimento imediato, com desconto de 100% (cem por cento) da 
multa e dos juros de mora;  
II - em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, com desconto de 50% (cinquenta 
por cento) da multa e dos juros de mora; 
III – de 13 (treze) a 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, considerando-se o 
valor integral da dívida com a inclusão da multa e dos juros de mora. 
 
§ 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, §§ 1º 
e 2º, desta Resolução), as prestações seguintes vencerão, subsequentemente, no último 
dia de cada mês. 
 
§ 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$ 100,00 (cem reais). 
 
§ 8º - Com a adesão ao Programa Advogado Legal será excluído qualquer outro 
parcelamento anteriormente concedido, sendo os saldos, porventura existentes, somados 
ao montante negociado da dívida. 
 
Art. 3º. Com o protocolo válido, o Termo de Opção ao Programa Advogado Legal 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, excluída a anuidade do presente ano de 2013);  
II - atualizará o débito em conformidade com as disposições da Resolução ___/2013, 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. 
 
§ 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 Programa Advogado Legal. 
 
§ 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, aposição das 



assinaturas complementares e posterior devolução de uma via original ao optante, 
juntamente com os respectivos boletos bancários relativos às demais parcelas contratadas.  
 
§ 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 Programa Advogado Legal. 
 
Art. 4º. No caso de débitos já ajuizados, o advogado, deverá, obrigatoriamente, assinar 
petição conjunta com a OAB/PE (anexo III), reconhecendo a dívida e assumindo o 
parcelamento, requerendo, assim, a suspensão do feito pelo prazo que perdurar o 
parcelamento, sendo que a extinção do processo de execução só ocorrerá depois de 
quitada a integralidade do débito. 
 
Parágrafo Único. Na hipótese de transação extrajudicial caberá sempre ao advogado 
executado o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sucumbenciais 
arbitrados, que serão incluídos no parcelamento. 
 
Art. 5º. 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.  
 
§ 2º. No caso do parágrafo antecedente, as consolidações serão tratadas de forma 
autônoma e individualizada e assim observarão as regras desta Resolução. 
 
§ 3º. A opção pelo Programa Advogado Legal implicará a desistência compulsória e 
definitiva de pedidos de parcelamento anteriores ainda não homologados, bem como exclui 
e substitui todos os parcelamentos de débitos em execução. 
 
Art. 6º. A opção pelo Programa Advogado Legal, independentemente da homologação, 
implica: 
I - obrigatoriedade do pagamento dos débitos; 
II - após as providências previstas no art. 3º, I a III, e §1º, a suspensão dos processos 
administrativo-disciplinares que tenham como referência os débitos objeto do Programa 
Advogado Legal; 
III - declaração de conhecimento e a aceitação expressa das normas atualmente vigentes e 
observância integral dos termos e condições contidos nesta Resolução. 
 
Art. 7º. 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 (2013) ou dos anos subseqüentes.  
 
§ 1º. A cessação dos benefícios do Programa Advogado Legal, 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 ___/2013, 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.  
 
§ 2º. A cessação dos benefícios do Programa Advogado Legal produzirá efeitos a partir 
do mês subseqüente àquele em que for cientificado o inscrito/optante do refer ido 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. 
 



Art. 8º. Da decisão do Diretor-Tesoureiro que importar na cessação dos benefícios do 
Programa Advogado Legal caberá recurso administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias 
contados da ciência da referida decisão, fundamentado e dirigido ao Presidente do 
Conselho Seccional. 
 
§ 1º. O recurso terá efeito suspensivo e, enquanto estiver pendente de apreciação, o 
recorrente continuará a recolher as parcelas nos respectivos vencimentos.  
 
§ 2º. Os pagamentos efetuados após a ciência da decisão originária da cessação dos 
benefícios do Programa Advogado Legal não regularizam o inadimplemento anterior. 
 
§ 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 
do dia seguinte à ciência. 
 
§ 4º. A decisão de que trata este artigo, dada em recurso administrativo pelo Presidente do 
Conselho Seccional, será definitiva na esfera administrativa.  
 
Art. 9º. Ao final do prazo estipulado para ingresso no Programa Advogado Legal (art. 2º, 
§ 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, que serão precedidos, necessariamente, de fase de mediação e 
análise individual das situações de inadimplência, com atendimento personalizado.  
 
Art. 10. Aplica-se, de forma subsidiária, no que não estiver em confronto com as normas 
previstas na presente Resolução, a Resolução ___/2013.  
 
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na presente data, com a revogação expressa das 
Resoluções 02/2010 e 05-A/2010. 
 

Recife/PE, 25 de fevereiro de 2013. 
 
 
 
 

PEDRO HENRIQUE BRAGA REYNALDO ALVES 
Presidente da OAB/PE 

 
 
 
 

BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA 
Diretor-Tesoureiro da OAB/PE 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 
 

PROGRAMA ADVOGADO LEGAL 
 

TERMO DE OPÇÃO DE PARCELAMENTO – NÚMERO _______/_____ 
PARCELAMENTO EXTRAORDINÁRIO CONFORME RESOLUÇÃO ____/2013 

 

REQUERIMENTO 

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 parcelamento extraordinário de débitos, nos termos do 

Programa Advogado Legal criado pela Resolução ____/2013?   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 2008  

Anuidade 2009  

Anuidade 2010  

Anuidade 2011  

Anuidade 2012  

Confissão de dívida anterior  

Multa TED  

Multa Eleitoral  

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

___/2013 e os anexos cálculos do débito em aberto, elaborados em conformidade com o 
que dispõe a Resolução OAB/PE ____/2013, sem qualquer tipo de objeção ou oposição. 

 

Valor do débito atualizado  

Opção do número de parcelas  

 
Recife/PE, ____ de __________ de 20__. 

 
______________________________________________ 

Assinatura do optante ou representante 
 
 

 
 
 
 



 
ANEXO II 

Modelo de Transação (Extrajudicial) 
 

PROGRAMA ADVOGADO LEGAL 
 

CONSOLIDAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA (EXTRAJUDICIAL) 
CD/OAB/PE N. _________ 

 
PARTE DEVEDORA: 
 

Nome:  

OAB:  CPF/MF:  

Endereço residencial:  

Número:  Complemento:  

Bairro:  CEP:  

Cidade:  Estado:  

Telefone residencial:  Celular:  

Endereço profissional:  

Número:  Complemento:  

Bairro  CEP  

Cidade:  Estado:  

Telefone profissional:  e-mail:  

 
PARTE CREDORA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL 
PERNAMBUCO – OAB/PE, com sede na Rua do Imperador D. Pedro II, n.º 235, bairro de 
Santo Antônio, Recife/PE, CEP 50.010- 240 CNPJ/MF 09.791.484/0001- 09, neste ato 
representada por seu Presidente, Pedro Henrique Braga Reynaldo Alves, brasileiro, 
casado, advogado, OAB-PE 13.576, e por seu Diretor-Tesoureiro, Bruno de Albuquerque 
Baptista, brasileiro, casado, advogado, OAB-PE 19.805, adiante abreviadamente chamada 
OAB/PE.  
 
As partes contratantes acima qualificadas e no final assinadas, têm, entre si, justa e 
acordada a consolidação e confissão de dívida com promessa de pagamento que fazem 
por este instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas e es tipulações em 
sucessivo, mútua e reciprocamente outorgadas e aceitas. 
 
01.  O presente contrato tem como objeto a consolidação, a confissão e a promessa de 
pagamento de anuidades e valores em atraso, devidas pela parte DEVEDORA à OAB/PE, 
de acordo com o que dispõe o art. 46 da Lei 8.906/1994, e os termos das normas internas 
da entidade. 
 
02.  O débito ora consolidado pode ser assim descrito: 
 

Descrição dos Valores em Atraso Vencimento Valor Histórico 

   

   

   

   

   

   

   

 
03. Em face dos valores históricos indicados no item anterior, aplicadas as atualizações 
e cominações constantes da Resolução OAB/PE ____/2013, a parte DEVEDORA, por meio 
deste contrato e na melhor forma de direito , reconhece, consolida e confessa dever à 
OAB/PE a quantia total de R$.............. 
(............................................................................................) , obrigando -se a pagar esta 
dívida em .... (.....) parcelas , mensais, iguais e sucessivas, nos valores abaixo descritos, 



com vencimentos nos dias 30 (trinta) de cada mês ou, se recair em final de semana ou 
feriado, no primeiro dia útil subseqüente, sendo a primeira no ato e a última em .............  
 

Consolidação do Débito 

Parcela  Vencimento Valor 

   

   

   

   

   

   

 
04. Em razão do presente contrato e das parcelas da dívida ora confessada e 
consolidada, são emitidos, na presente data, e entregues à parte DEVEDORA, os 
respectivos boletos bancários para pagamento nos vencimentos a elas vinculados.  
 
05.  A parte DEVEDORA pagará os boletos bancários relativos às aludidas parcelas e 
também outra qualquer quantia devida em decorrência deste contrato, nos seus 
respectivos vencimentos, na forma convencionada e regulamentada. 
 
06. A parte DEVEDORA, ao reconhecer e confessar a dívida acima referida considera 
esta mesma dívida como líquida, certa e exigível, nada podendo, em tempo algum, em 
Juízo ou fora dele, alegar contra a sua existência ou o seu montante.  
 
07. Constitui faculdade da OAB/PE solicitar, em qualquer época, a comprovação da 
correta efetivação do pagamento das parcelas, estando a parte DEVEDORA, desde já, 
obrigada a tanto. 
 
08. Sempre que qualquer pagamento relacionado à presente confissão de dívida for 
efetuado por meio de cheque, a dívida somente se considerará quitada após a efetiva 
compensação e/ou liquidação do referido cheque. A não compensação e/ou liquidação do 
cheque, qualquer que seja a causa motivadora, acarretará a imediata e automática 
incidência das cominações previstas neste contrato e na Resolução OAB/PE ____/2013 
para os casos de inadimplência, notadamente atualização monetária, juros moratórios, 
multa e vencimento antecipado da dívida (item 10, abaixo), a depender do caso.  
 
09. O pagamento em atraso de qualquer das obrigações previstas neste contrato sem a 
cobrança das correspondentes cominações contratuais, quaisquer que sejam as 
circunstâncias, não impedirá a OAB/PE de corrigir a omissão, a qualquer tempo, cobrando 
da parte DEVEDORA a diferença verificada e não paga, acrescida das cominações 
previstas. Se a OAB/PE não exigir o pagamento da diferença, será a sua atitude tida, para 
todos os efeitos de direito, como ato de mera tolerância, não induzindo liberalidade, 
novação, renúncia ou alteração do que neste contrato se pactuou. 
 
10. O atraso ou a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas sujeitará a parte 
DEVEDORA ao pagamento: 
(a)  do valor da dívida vencida e não paga devidamente atualizada pelo INPC/IBGE ou 
outro índice oficial que venha substituí-lo, desde a data do respectivo vencimento até a 
data do seu efetivo pagamento; 
(b)  dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados dia a dia; 
(c)  da multa de 2% (dois por cento). 
 
11. As conseqüências acima previstas serão aplicadas automaticamente tão somente 
pelo não pagamento no vencimento de qualquer das parcelas, independentemente de 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis.  
 
12. A presente consolidação e confissão de débito estão vinculadas e condicionadas ao 
fiel adimplemento das anuidades referentes ao presente exercício e aos exercícios 



posteriores, e que o atraso de qualquer parcela pelo prazo superior a 60 (sessenta) dias, 
seja desta confissão, seja das anuidades deste exercício ou dos seguintes, implicará o 
vencimento antecipado de toda a dívida, que se tornará, assim, imediatamente exigível, 
inclusive por meio de ação de execução, além da remessa ao Tribunal de Ética e Disciplina 
da OAB/PE, para fins de instauração do procedimento disciplinar nos termos do art. 34, XVI 
e XXIII, da Lei 8.906/1994. 
 
13. As partes declaram conhecer e concordar com todos os termos do presente 
contrato, o que fazem em caráter irrevogável e irretratável, com vinculação delas próprias e 
de seus herdeiros ou sucessores, a qualquer título, que o tomam por sempre bom, firme e 
valioso, a qualquer tempo. 
 
14. Fica eleito o foro da Comarca do Recife/PE, como o competente para dirimir 
qualquer controvérsia ou dúvida fundada no presente contrato e sua execução.  

 
Estando assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento particular em 
02 (duas) vias de igual teor e forma e para um só efeito, juntamente com as testemunhas 
abaixo identificadas e assinadas, que a tudo assistiram. 
 
 

Recife/PE, ____de __________de ________ 
 
 

PARTE DEVEDORA 
 
 

_________________________________ 
NOME 

OAB-PE ________ 
 
 
 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DE PERNAMBUCO - OAB/PE 
 
 

__________________________________ 
Pedro Henrique Braga Reynaldo Alves 

Presidente 
 

__________________________________ 
Bruno de Albuquerque Baptista 

Diretor-Tesoureiro 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
________________________________ 
 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO III 
Modelo de Transação (Judicial) 

 
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) da ____ Vara Federal da Seção Judiciária em 
___________________.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo ______________________ 
 
 
 
 
 
 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DE 
PERNAMBUCO - OAB/PE, já qualificada e por meio do seu advogado no final assinado, 
juntamente com a parte executada, (... nome, nacionalidade, advogado (a), endereço, 
CPF/MF(...), advogando em causa própria ou por meio de advogado constituído, vêm à 
presença deste MM. Juízo, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL acima 
referenciada, informar a composição havida entre as partes, que mutuamente se outorgam 
e se obrigam a cumprir, por si e seus sucessores, para postular a devida homologação e, 
cumpridas todas as obrigações estipuladas, a extinção do processo com resolução do 
mérito, nos termos do art. 269, III, do CPC: 
 
01.  A OAB/PE, exeqüente, é credora da parte segunda Transatora, executada, 
da quantia descrita e constante da peça inicial, devidamente reconhecida pelas partes.  
 
02.  As partes, de forma refletida, de comum acordo e sem qualquer induzimento 
ou coação, ajustam por termo ao litígio indicado no item anterior, através do pagamento, 
pela parte segunda Transatora, do valor total de R$....... (...), incluindo custas e despesas 
do processo e honorários advocatícios, que será paga por meio de depósito(s) judicial (is) 
da seguinte forma: (... vencimentos e valores...). 
 
03.  O atraso de até 60 (sessenta) dias no pagamento de qualquer parcela do 
acordo sujeitará a parte segunda Transatora a pagar à parte OAB/PE: (a) o valor da dívida 
vencida, reajustada monetariamente pelo INPC/IBGE, do vencimento até a data do efetivo 
pagamento; (b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados dia-a-dia; e (c) a 
multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor da dívida em atraso reajustada 
monetariamente. 
 
04.   O inadimplemento de qualquer parcela, por prazo superior a 60 (sessenta) 
dias, implicará o restabelecimento da execução, em seu valor originário, sem descontos 
porventura dados - decaindo e/ou renunciando a parte segunda Transatora à impugnação 
ao cumprimento de sentença por ela porventura apresentada, abatendo-se eventuais 
parcelas quitadas, devendo o saldo devedor ser corrigido, desde a presente data até o 
efetivo pagamento, bem como acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios 
de 1% (um por cento) ao mês. 
 
05.  O pagamento, nas datas acordadas, de todas as parcelas, importará na 
total quitação dos valores devidos pela parte segunda Transatora, ficando esta 
imediatamente quitada, de forma ampla, geral, irrevogável e irretratável, e posta a salvo de 
quaisquer pretensões ou reclamações, seja a que título for, nada mais podendo a OAB/PE 
pleitear, com referência à extinção das obrigações e ao processo executivo sob referência, 



concordando, ambas as partes, pela suspensão do referido processo, até o pagamento 
integral das parcelas pela parte segunda Transatora. 
 
06.  Cumpridos todos os pagamentos acordados, caberá a qualquer das partes 
comunicar o adimplemento das obrigações estipuladas, com a devida comprovação, para 
efeito de extinção do processo. 
 
07.  As obrigações assumidas pelas partes contratantes são absolutas e 
irretratáveis, devendo ser cumpridas e adimplidas em sua integralidade, e não dependerão 
de qualquer circunstância, termo ou condição, salvo os que tiverem sido expressamente 
convencionados neste acordo. 
 
08.  O não exercício, o atraso ou a eventual tolerância, por qualquer das partes, 
quanto a quaisquer dos direitos ou faculdades que lhes são assegurados por este 
instrumento e/ou pela lei, não constituirá renúncia, causa de alteração, modificação nem de 
novação parcial ou integral das disposições deste negócio jur ídico, e não prejudicará o 
exercício dos mesmos direitos e faculdades, em ocasião subseqüente ou em idêntica 
ocorrência posterior, nem criará quaisquer direitos para a outra parte.  
  
09.  As partes declaram, sob as penas da lei, que a presente transação é 
celebrada livremente, de comum acordo, sem qualquer vício ou defeito que possa acarretar 
a sua invalidade, em especial dolo, erro, fraude, simulação ou coação. 
 
10.  A presente transação será submetida à homologação judicial, a 
requerimento de qualquer das partes, com eficácia imediata entre as partes subscritoras. 
  
11.  As partes declaram ainda, de forma livre, terem pleno conhecimento da 
presente transação em seu inteiro teor e em todos os seus termos, de suas conseqüências 
e seus efeitos. 
 
12.  A invalidade, nulidade, ineficácia ou inexequibilidade de qualquer 
disposição deste negócio não prejudicará e nem invalidará as suas demais cláusulas e 
disposições, que permanecerão em pleno vigor e inteiramente eficazes. 
 
13.  Diante do exposto, postulam as partes os requerentes e transatoras, a 
homologação da presente composição, com a suspensão do processo executivo até 
cumprimento integral das obrigações aqui avençadas, e posterior extinção do processo, 
com julgamento de mérito, a teor do que dispõe o art. 269, III, do Código de Processo Civil. 
 
14.  Custas, taxas e honorários do patrono da parte exeqüente já incluídas no 
valor da composição. 
 

Nestes termos, 
 

Pedem e aguardam deferimento. 
 

Recife/PE,..... de ............. de .......... 
 

 
 

________________________________________ 
PRIMEIRA PARTE TRANSATORA 

 
 

______________________________________ 
SEGUNDA PARTE TRANSATORA 

 


