
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SECCIONAL DE PERNAMBUCO 
 

RESOLUÇÃO 07/2010 

 

Altera a data de vencimento da anuidade do ano de 2011 e 

seguintes e dá outras providências. 

 

O CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL –

PERNAMBUCO – OAB/PE, 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 que, até o presente ano de 2010, os vencimentos das anuidades se davam 

no dia 31 de outubro de cada ano respectivo, possibilitado ao inscrito o pagamento antecipado, 

com desconto proporcional, ou parcelado em até 10 (dez) vezes; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a data do vencimento das anuidades de 2011 

e seguintes, a fim de simplificar a gestão administrativo-financeira dos pagamentos efetuados; 

 

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.  O vencimento integral das anuidades dos anos de 2011 e seguintes passa a ser o 

dia 31 de janeiro de cada ano respectivo e não mais o dia 31 de outubro, como ocorreu até o 

presente ano de 2010. 

 

Art. 2º.  Os valores das anuidades, descontos, acréscimos e números de parcelas serão 

determinados por meio de ato do Conselho Pleno desta Seccional, observados os prazos 

regulamentares e a legislação em vigor. 

 

Art. 3º.  Esta Resolução entra em vigor na presente data. 

 

 

Recife/PE, 27 de setembro de 2010. 

 

 

 

Henrique Neves Mariano 

Presidente 

 

 

Hebron Costa Cruz de Oliveira 

Diretor-Financeiro 


