PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE
Ilmos. Srs.Diretores da
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL DE SÃO PAULO
1. Examinamos o balanço Patrimonial da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL
DE SÃO PAULO, referente ao período DE 01/01/2008 A 31/12/2008 e as respectivas
Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa,
elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de
expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e
compreenderam : a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume
de transações, os sistemas : contábil e o de controles internos da entidade; b) a constatação,
com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações
contábeis divulgados; c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela administração da empresa, bem como da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, mencionadas no primeiro parágrafo, representam,
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, em 31 de
Dezembro de 2008 e o resultado de suas operações, referente ao exercício findo naquela data,
de acordo com as práticas contábeis aceitas no Brasil.
4. O Resultado da Gestão Administrativa e Financeira da OABSP, no exercício de 2008, revela um
resultado operacional positivo, na ordem de R$5.828.693,68, reduzindo substancialmente o
défict acumulado até 0 exercício de 2007, o que demonstra a boa qualidade das ações projetadas
e realizadas pelos Gestores da OABSP
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