
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SECCIONAL DE PERNAMBUCO 
 

 

RESOLUÇÃO 03/2010 

 

 

Estabelece regras de procedimento e de 

padronização para a prestação de contas dos 

repasses efetuados às Subseccionais 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 e 

XIV, e 54, IX, do Regimento Interno da OAB/PE, e, tendo em vista as disposições do 

art. 60, § 5º, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de padronização das prestações de contas 

mensalmente encaminhadas pelas Subseccionais à Seccional, como forma de otimizar a 

análise das contas e dar segurança aos lançamentos contábeis; 

 

CONSIDERANDO a importância de estipular prazos e critérios objetivos para 

cumprimento das obrigações; 

 

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

da OAB/PE, e a proposta da presente Resolução, encaminhada pelo Diretor-Tesoureiro 

à Diretoria em conformidade com o que dispõe artigo 54, V, do Regimento Interno da 

OAB/PE; 

 

DECIDE editar a seguinte RESOLUÇÃO: 

 

Artigo 1º. As Subseccionais da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de 

Pernambuco - OAB/PE, prestarão, mensalmente, à Seccional, até o dia 05 (cinco) do 

mês subseqüente, as contas dos valores recebidos a título de duodécimos em face das 

comprovadas despesas realizadas, com a utilização da planilha (modelo anexo) que será 

disponibilizada em mídia eletrônica para todas as Subseccionais. 

 

Parágrafo 1º.  A Seccional repassará às Subseccionais, até o dia 10 de cada mês, 

por meio de depósito ou transferência bancária, os valores de acordo com os critérios 

de divisão de duodécimos vigentes à época, cujas contas serão prestadas pela 

Subseccional até o dia 05 do mês seguinte. 

 

Parágrafo 2º.  A não observância, por parte da Subseccional, do prazo 

determinado no caput deste artigo ou a não aceitação das contas apresentadas, por 

insubsistências ou irregularidades, implicará a imediata suspensão dos repasses de 

qualquer valor até que seja suprida a ocorrência. 



 

Parágrafo 3º.  No caso de haver atraso no repasse de valores à Subseccional, por 

parte da Seccional, sem que haja as ocorrências indicadas no parágrafo anterior, o 

prazo para a prestação de contas será prorrogado pelo exato número de dias do atraso 

verificado, sem imposição de qualquer conseqüência à Subseccional. 

 

Parágrafo 4º.  A prestação de contas será de responsabilidade conjunta, 

administrativa e pessoal, do Presidente da Subseccional e do respectivo Tesoureiro, 

tanto no que diz respeito à forma, à veracidade dos dados e documento, quanto ao 

conteúdo. 

 

Parágrafo 5º.  Os vencimentos que recaírem em final de semana ou feriado, tanto 

da Seccional quanto na respectiva Subseccional, importarão no deslocamento do prazo 

para o primeiro dia útil subseqüente. 

 

Artigo 2º. As prestações de contas das Subseccionais serão protocoladas, datadas, 

autuadas, numeradas e encaminhadas à Diretoria-Financeira da Seccional, para 

posterior análise de forma e conteúdo. 

  

Parágrafo único. As Subseccionais poderão apresentar as contas, até as 24 horas do 

dia final do prazo (dies ad quem), por meio eletrônico (tesourariageral@oabpe.org.br), 

com aviso de recebimento, contanto que a planilha esteja devidamente preenchida, 

acompanhada dos documentos digitalizados necessários à comprovação das 

informações nela inseridas. 

 

Artigo 3º. Serão exigidas, com subsídios mínimos para instrução do processo de 

prestação de contas de cada Subseccional, as apresentações dos recibos e notas fiscais 

das despesas ordinárias e extraordinárias realizadas. 

 

Parágrafo 1º.  As Subseccionais, por meio do seu Presidente e do seu respectivo 

Tesoureiro, devem buscar respaldar as prestações de contas, o máximo possível, em 

notas fiscais ou em recibos de pagamento a autônomo (RPA), conforme o caso, com 

atenção ao corretor preenchimento do documento contábil. 

 

Parágrafo 2º.  No caso de não observância do que dispõe o parágrafo anterior, o 

recibo simples deverá conter os dados precisos do fornecedor de mercadoria ou 

prestador de serviço, especialmente nome completo ou razão social  (com identificação 

do representante), endereço e CPF/MF ou CNPJ/MF, conforme o caso. 

 

Parágrafo 3º.  As prestações de contas poderão ser retificadas ou acrescidas 

espontaneamente pela Subseccional, no prazo de 15 (quinze) dias contados da sua 

primeira apresentação (data do protocolo), ficando certo que não será aceita a utilização 

de documentos relativos a meses que não o de referência. 

 

Artigo 4º. Toda e qualquer prestação de contas apresentada fora dos padrões e das 

regras dispostas na presente Resolução será imediatamente devolvida à Subseccional, 

para reelaboração, observada, durante o período, a suspensão de repasses prevista no 

anterior artigo 1º, parágrafo 2º. 

 



Artigo 5º. Esta Resolução entra em vigor no dia 1º de junho de 2010, a fim de que 

as Subseccionais possam adaptar-se às estipulações aqui contidas. 

 

Recife/PE, 29 de março de 2010. 

 

 

Henrique Neves Mariano 

Presidente – OAB/PE 

 

 

Hebron Costa Cruz de Oliveira 

Diretor-Tesoureiro – OAB/PE 

 


