Ordem dos Advogados do Brasil
Seção do Paraná

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA Nº 03/2014
Dispõe sobre o cancelamento de inscrição de advogados de que trata o art. 22 do
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB

A Diretoria da Seção do Paraná da Ordem
dos Advogados do Brasil, em reunião
realizada no dia 18 de fevereiro de 2014, no
uso de suas atribuições estatutárias,
regulamentares e regimentais,
Considerando a decisão proferida pelo Conselho Pleno, da Ordem dos Advogados
do Brasil, Seção do Paraná, nos autos da Consulta nº 5.001/2013,
RESOLVE:
Regulamentar a nível institucional, o procedimento para o cancelamento das
inscrições de advogados que tenham sofrido três ou mais sanções disciplinares por
infração ao art. 34, XXIII (inadimplência de contribuições), do EAOAB.
Art. 1º. Caberá ao Setor de Processos Disciplinares:
I - Notificar os advogados que tiveram contra si instaurados processos disciplinares
de exclusão, originados exclusivamente por sanções disciplinares decorrentes de
inadimplência (art. 34, XXIII, do EAOAB), cientificando-os do arquivamento deste
processo e da instauração de procedimento visando ao cancelamento da inscrição,
nos termos do art. 22, do RGEAOAB.
II - Notificar os advogados que tiveram contra si aplicadas três ou mais sanções
disciplinares decorrentes de inadimplência (art. 34, XXIII, do EAOAB), não
reabilitados na forma do art. 161, § 6º, do RI OAB/Paraná, e que não tiveram contra
si instaurados processos de exclusão, cientificando-os da instauração de
procedimento visando ao cancelamento da inscrição, nos termos do art. 22, do
RGEAOAB.
III - Notificar os advogados que tiveram contra si instaurados processos disciplinares
de exclusão, decorrentes de três ou mais suspensões, do seu arquivamento, desde
que, desconsideradas as sanções decorrentes de inadimplência (art. 34, XXIII, do
EAOAB), não subsistam ao menos três sanções outras para o seu prosseguimento.
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Parágrafo único - O procedimento iniciará mediante certidão indicando quais os
processos que deram causa à sua instauração e as datas em que foram aplicadas
as sanções.
Art. 2º. Nas hipóteses dos incisos I e II do artigo anterior:
I - Facultar-se-á aos advogados, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 69, do EAOAB),
o pagamento integral da dívida, que ensejará o levantamento da sanção porventura
em vigor, arquivando-se o procedimento de cancelamento.
II - Admitir-se-á, o pagamento da dívida de forma parcelada, cujo pedido deve ser
submetido à apreciação do Setor de Tesouraria, hipótese em que o procedimento de
cancelamento será sobrestado, até o seu integral cumprimento.
Art. 3º. Decorrido o prazo sem que haja manifestação ou adimplemento da dívida na
forma do art. 2º supra, o Setor de Processos Disciplinares encaminhará o
procedimento ao Setor de Secretaria, que a encartará nos autos do processo de
inscrição do respectivo advogado e o fará concluso ao Presidente da Câmara de
Seleção para decidir, nos termos do art. 34, I, “d”, do RI OAB/Paraná.
Parágrafo único - Constatado o inadimplemento de parcelamento concedido (art.
2º., II), assim considerado o prazo de 15 (quinze) dias após o respectivo vencimento
da obrigação (art. 69, do EAOAB), o procedimento será imediatamente retomado na
forma do caput.
Art. 4º. Efetivado o cancelamento da inscrição, deverá o advogado ser notificado
para a devolução das credenciais.
Art. 5º. Esta Resolução entra vigor nesta data.
Curitiba, 18 de fevereiro de 2014.

Juliano José Breda
Presidente

