
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SECCIONAL DE PERNAMBUCO 
 

RESOLUÇÃO 01/2013 

 

Dispõe sobre o cálculo e a concessão de valores 

pecuniários a título de ressarcimento das despesas com 

viagens, hospedagem e alimentação realizadas por 

diretores, funcionários, conselheiros, membros de 

comissão, colaboradores e consultores a serviço da 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Pernambuco – OAB/PE e dá outras providências. 

 

O CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL –

PERNAMBUCO – OAB/PE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 

57, 58, I, 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, e 54, IV, 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 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação para o cálculo e para a concessão 

de valores pecuniários a título de ressarcimento das despesas com viagens, hospedagem 

e alimentação realizadas por diretores, funcionários, conselheiros, membros de 

comissão, colaboradores e consultores a serviço da OAB/PE; 

 

CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 14, VI, do Regimento Interno da 

OAB/PE, e a proposta da presente Resolução, encaminhada pelo diretor-financeiro à 

diretoria do Conselho Seccional em conformidade com o que dispõe artigo 54, VIII, do 

Regimento Interno da OAB/PE; 

 

DECIDE editar a seguinte RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. Os diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão, colaboradores ou 

consultores da OAB/PE que, no interesse direto da entidade, se deslocarem a distância 

superior a 60km, computada exclusivamente a ida, farão jus ao ressarcimento de despesas 

pagas (alimentação e hospedagem), além das despesas de transporte, nos termos da presente 

Resolução. 

 

Art. 2º. Para os fins da presente Resolução, ficam delimitados os seguintes conceitos: 

 

I - Adiantamento é o valor destinado ao custeio de despesas de viagem, sujeito à posterior 

comprovação junto à Diretoria-Financeira da entidade; 

 



II - Despesas de transporte é o deslocamento rodoviário, aéreo ou por meio de veículo 

próprio do solicitante, do local de origem ao local de destino, que será custeado pela 

OAB/PE nos termos da presente resolução; 

 

III - Gastos eventuais são aqueles relacionados diretamente com a natureza da viagem e no 

interesse da OAB/PE, não contemplados nas rubricas de diárias, alimentação e transporte, 

devidamente conferidos e autorizados pela Diretoria-Financeira; 

 

IV - Ressarcimento é o valor pago pela OAB/PE relativo aos custos documentalmente 

comprovados, incluídos os gastos de transporte local, despesas de transporte, hospedagem, 

alimentação, além dos gastos eventuais, nos termos desta Resolução; 

 

V - Solicitante é o diretor, conselheiro, funcionário, membro de comissão, colaborador ou 

consultor que se deslocará em interesse direto da entidade. 

 

VI - Transporte local é o deslocamento com utilização de táxi, ônibus, trem ou 

metrô, desde que não esteja viajando com veículo locado pela OAB/PE.  

 

Art. 3º. Os valores máximos de ressarcimento das despesas por dia de viagem são 

especificados no ANEXO I desta Resolução. 

 

§ 1º. As alterações dos valores constantes desta Resolução só poderão ser feitas e 

aprovadas até a última sessão do Conselho Pleno ocorrida no ano anterior àquele em que tais 

valores vigorarão. 

 

§ 2º. Os valores constantes desta Resolução passam a vigorar imediatamente e valerão 

para o ano de 2013. 

 

Art. 4º. A competência para autorizar a concessão de ressarcimento de despesas pagas, além 

das despesas de transporte e gastos eventuais, é do diretor-financeiro, podendo ser delegada 

a referida competência a outro diretor, gerente ou funcionário específico, sempre por escrito 

e por prazo determinado. 

 

§ 1º. As solicitações de viagens, de ressarcimento, de despesas de transporte e de gastos 

eventuais serão feitas mediante utilização de formulário próprio, conforme ANEXO II. 

 

§ 2º. Para um maior controle, as solicitações e autorizações de viagem serão feitas 

previamente, à exceção dos casos urgentes ou excepcionais a critério da Diretoria. 

 

Art. 5º. O ressarcimento das despesas é devido a cada período superior a 6 (seis) horas de 

afastamento, tomando-se como termo inicial e final para contagem, respectivamente, a hora 

da partida e do retorno ao local de origem, respectivamente. 

 

Art. 6º. O ressarcimento não é devido: 



 

I - quando o afastamento durar menos de 06 (seis) horas; 

 

II - quando o deslocamento se der para localidade onde o diretor, conselheiro, funcionário, 

membro de comissão, colaborador ou consultor da OAB/PE resida. 

 

III - Quando diretor, conselheiro, funcionário, membro de comissão, colaborador ou 

consultor dispuser de alimentação, hospedagem e transportes locais gratuitos, obtidos por 

meio de permutas, convênios ou incluídas em evento para o qual esteja inscrito. 

 

Art. 7º. Por meio de solicitação expressa e justificada, a Diretoria-Financeira poderá 

conceder adiantamento de numerário para aquisição de passagens ou para pagamento de 

gastos eventuais. 

 

Parágrafo único. O diretor, conselheiro, funcionário, membro de comissão, colaborador ou 

consultor que viajar por meio de transporte aéreo deverá fazer uso, exclusivamente, da 

classe econômica. 

 

Art. 8º. Não serão autorizadas viagens em veículo particular, exceto: 

 

I - em veículo locado ou cedido à OAB/PE; 

 

II - em veículo do próprio diretor, conselheiro, funcionário, membro de comissão, 

colaborador ou consultor, no interesse deste e do serviço, desde que previamente autorizado 

pela Diretoria Financeira da entidade. 

 

§ 1º. O diretor, conselheiro, funcionário, membro de comissão, colaborador ou consultor que 

utilizar em viagem veículo de sua propriedade, fará jus à indenização das despesas com 

combustível, considerando-se, para tanto, a quilometragem rodada. 

 

§ 2º. Para a hipótese do inciso II deste artigo, será pago o valor de R$ 0,50 (cinquenta 

centavos) por quilômetro rodado. 

 

§ 3º. A OAB/PE não se responsabiliza pelo furto, danos, acidentes ou quaisquer sinistros 

ocorridos em veículos de diretor, conselheiro, funcionário, membro de comissão, 

colaborador ou consultor, durante o período do deslocamento. 

 

Art. 9º. A OAB/PE poderá celebrar contratos para a prestação de serviços de agenciamento 

de viagens nacionais e internacionais. 

 

§ 1º. O contrato contemplará, em conjunto ou separadamente: 

 

I - hospedagem, incluindo alimentação (café da manhã, almoço e/ou jantar); 

 



II - aquisição de passagens, com ou sem traslado. 

 

§ 2º. A contratação do estabelecimento agenciador obedecerá à legislação pertinente. 

 

§ 3º. O OAB/PE fará opção pela solução mais econômica e viável para o pagamento do 

ressarcimento das despesas ou a utilização de contrato com agenciador. 

 

§ 4º. Não será permitido o ressarcimento de despesas extras com bebidas alcoólicas, 

telefonemas particulares, diárias extras e outras equivalentes. 

 

Art. 10.  Em todos os casos de viagem previstos nesta Resolução, o diretor, 

conselheiro, funcionário, membro de comissão, colaborador ou consultor é obrigado a 

apresentar relatório de viagem, conforme ANEXO III, no prazo de 03 (três) dias úteis 

subseqüentes ao retorno ao local de origem, devendo restituir, quando for o caso, os valores 

recebidos em excesso e comprovar, por meio de nota fiscal, todas as despesas realizadas 

com alimentação e transporte. 

 

§ 1º. O descumprimento do disposto no caput deste artigo sujeitará o diretor, conselheiro, 

funcionário, membro de comissão, colaborador ou consultor à obrigação de reembolsar 

integralmente e de imediato os valores eventualmente recebidos, sem prejuízo de outras 

sanções legais. 

 

§ 2º. A responsabilidade pelo controle das viagens e da prestação de contas é, 

respectivamente, do concedente e do solicitante. 

 

Art. 11.  Constitui infração grave, punível na forma da lei, conceder ou receber 

ressarcimentos e outros valores indevidamente. 

 

Art. 12. É vedado o pagamento do ressarcimento das despesas realizadas cumulativamente 

com outra retribuição de caráter indenizatório de despesas com alimentação, hospedagem e 

transporte local. 

 

Art. 13. Somente será permitido, mediante solicitação justificada, o regime de 

adiantamento para as despesas abaixo mencionadas: 

 

I - Compra direta de passagem; 

 

II - Gastos eventuais; 

 

Parágrafo único. A concessão de adiantamento para as despesas previstas nos incisos I e II 

deste artigo depende da autorização da viagem, devendo a prestação de contas ser cumprida 

no mesmo prazo dos pedidos de ressarcimento, ou seja, até o 3º dia útil subseqüente ao 

retorno ao local de origem. 

 



Art. 14.  Em todos os casos mencionados nesta Resolução é necessária a devolução 

dos valores porventura não utilizados e, nos casos de pedidos de ressarcimento, é obrigatória 

a apresentação dos documentos comprobatórios da despesa realizada (notas fiscais, cupons 

ou recibos), dentro do prazo máximo de 03 (três) dias subseqüentes ao retorno ao local de 

origem. 

 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, as solicitações deverão ser instruídas com os 

comprovantes de despesas de transporte e gastos eventuais porventura realizados e cobrados. 

 

Art. 15. Os procedimentos básicos a serem seguidos por todos são os abaixo 

especificados: 

 

I - Aquisição de passagem aérea - solicitação justificada à Diretoria-Financeira para reserva 

e compra de passagem aérea, pelo que será a dada preferência para compra por meio de 

convênio ou em agência de viagens contratada, visando sempre à solução mais econômica 

para a OAB/PE. 

 

II - Diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão, colaboradores ou 

consultores viajando em grupo de até 03 (três) pessoas, pelo mesmo motivo e itinerário, têm 

direito a um único traslado, fornecido a um deles. 

 

III - Para a prestação de contas/comprovação de viagem deverá ser utilizado o formulário 

constante do ANEXO III (Relatório de Viagem), junto com os seguintes documentos: 

 

(a) Comprovante, cartão de embarque ou bilhete de passagem (aéreo ou rodoviário), da ida e 

da volta, caso o deslocamento não tenha se dado por outro meio; 

 

(b) Comprovantes de despesas de hospedagem, alimentação e transporte local, no caso de 

pedido de ressarcimento; 

 

(c) Documentos comprobatórios de gastos eventuais efetuados, pertinentes aos objetivos da 

viagem e não cobertos pelo ressarcimento, preferencialmente emitidos em nome da 

OAB/PE; 

 

(d) As despesas a título de ressarcimento devem ser comprovadas com notas fiscais do 

estabelecimento, contendo a data, carimbo, CNPJ/CPF, especificação do serviço, assinatura 

e nome legível do fornecedor;  

 

IV - Quando for detectado erro na prestação de contas, a área financeira devolverá o 

formulário para ser corrigido em até 03 (três) dias úteis. 

 

V - Caso haja “saldo a devolver” por parte do solicitante, o valor correspondente deverá ser 

devolvido à área financeira em até 03 (três) dias úteis após a prestação de contas. 

 



Art. 16.  As situações excepcionais deverão ser encaminhadas para exame da 

Diretoria-Financeira da OAB/PE. 

 

Art. 17. Os custos de viagens ao exterior serão tratados individualmente. 

 

Art. 18. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Recife/PE, 28 de janeiro de 2012. 

 

 

 

 

PEDRO HENRIQUE BRAGA REYNALDO ALVES 

Presidente 

 

 

 

BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA 

Diretor-Financeiro 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I  

 

Tabela de Valores/Limites Máximos de Ressarcimento - Viagens Nacionais (em R$) 

 

 

ESTADO DE PERNAMBUCO E CIDADES DAS REGIÕES NORTE E 

NORDESTE 

Hospedagem Alimentação Transporte local Total  

R$ 150,00 R$ 50,00 R$ 30,00 R$ 230,00 

 

 

CIDADES DAS REGIÕES CENTRO-OESTE, SUL E SUDESTE 

Hospedagem Alimentação Transporte local Total  

R$ 250,00 R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 350,00 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE VIAGEM 

 

 

ORDEM DOS ADVOGADO DO BRASIL - SECCIONAL PERNAMBUCO - OAB/PE 

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM 

Nome  

Cargo/Função  

Destino da Viagem  

Distância km (ida e volta)  

Saída prevista  

Retorno previsto  

Meio de transporte Veículo próprio (   ) Ônibus (   ) Aéreo (   ) 

Outros (   ) Especificar: 

Objetivo da viagem  

 

 

VALORES PREVISTOS SOLICITADOS 

DESCRIÇÃO VALOR 

Despesas de transporte (passagens)  

Despesas de transporte (veículo próprio - quilometragem)  

Gastos eventuais  

TOTAL  

VALOR – ADIANTAMENTO  

 

Solicitante 

Declaro que não resido na localidade de destino 

 

Em _____/______/__________. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do solicitante 

 

 

Concedente 

Autorização 

 

Em ______/______/____________. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do concedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

 

MODELO DE RELATÓRIO DE VIAGEM 
 

 

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

RELATÓRIO DE VIAGEM 

Nome  

Cargo/Função  

Destino da viagem  

Saída (data e hora)  

Retorno (data e hora)  

Meio de transporte  

Quilometragem* (ida e volta)  

Objetivo da viagem  

 

 

RELATÓRIO FINANCEIRO 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

Adiantamento efetuado  

Ressarcimento - hospedagem   

Ressarcimento - alimentação   

Ressarcimento - transporte local   

Despesas de transporte (passagens)  

Despesas de transporte (no caso de veículo próprio - km x R$ 

0,50)* 

 

Gastos eventuais (comprovantes anexos)  

SALDO A DEVOLVER  

SALDO A RECEBER  

 

Solicitante 

Declaro que não resido na localidade de destino 

 

Em _____/______/__________. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do solicitante 

 

 

Concedente 

Autorização de pagamento/recebimento. 

 

Em ______/______/____________. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do concedente 

 

* Para o caso de utilização de veículo próprio. 

 

TODOS OS COMPROVANTES DEVEM SEGUIR EM ANEXO. 


