
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SECCIONAL DE PERNAMBUCO 
 

RESOLUÇÃO 08/2010 

 

 

Estabelece regras a respeito do cálculo das anuidades no 

respectivo ano em que o inscrito que completar 70 (setenta) 

anos cumulado com 30 (trinta) anos de contribuição, 

contínuos ou não, para fins de isenção (art. 192, §1º, do 

Regimento Interno da OAB/PE, com a redação dada pelo 

art. 2º, II, do Provimento 111/2006, com a redação dada 

pelo Provimento 137/2009) 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 a necessidade de regulamentar o cálculo do valor de anuidade devido no 

respectivo ano em que o inscrito completar 70 (setenta) anos cumulados com contribuição à 

entidade por 30 (trinta) anos, contínuos ou não; 

 

CONSIDERANDO a importância em unificar o entendimento por meio de regulamentação 

colegiada e escrita, a partir da presente data, respeitadas as decisões anteriores porventura 

tomadas; 

 

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 cálculo da anuidade do advogado inscrito que completar 70 (setenta) anos, 

cumulados com 30 (trinta) anos, contínuos ou não, de contribuição efetiva para a entidade, 

obedecerá ao critério de proporcionalidade relativa ao número de meses do ano face ao número 

de meses até o mês de aniversário do inscrito (inclusive), levando-se em conta o valor da 

respectiva anuidade, com os acréscimos porventura existentes (Resolução OAB/PE 001/2010) . 

 

Art. 2º.  Todos os débitos relativos a anuidades anteriores ao ano do aniversário do 

beneficiário e outras obrigações pecuniárias anteriores geradas em face da entidade serão 

integralmente mantidas, observadas as regras gerais relativas ao cálculo e à forma de 

pagamento. 

 



Art. 3º.  A presente resolução tem aplicabilidade imediata, inclusive quanto aos casos 

pendentes de solução, ainda não julgados, ficando respeitadas as decisões definitivas já 

tomadas em sede singular ou colegiada até a presente data. 

 

Art. 4º.  Esta Resolução entra em vigor na presente data. 

 

Recife/PE, 27 de setembro de 2010. 
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