
 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

Secção de São Paulo 

 

REVOGA A RESOLUÇÃO 6/2010 

 

RESOLUÇÃO Nº 1, de 08 de junho de 2015.  

 

Estabelece critérios gerais para as requisições de 

viagens pela OAB SP, utilização de veículos da Secional, 

táxis, emissão de passagens aéreas, hospedagem em 

hotéis, reembolso de quilometragem e alimentação. 

 

A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,  

 

Considerando a necessidade de aperfeiçoamento dos 

procedimentos relativos às solicitações de viagens pela OAB SP, utilização de veículos 

da Secional, táxis, emissão de passagens aéreas, hospedagem em hotéis, reembolso 

de quilometragem e alimentação, RESOLVE editar nova Resolução sobre tais 

procedimentos, que passa a ter a seguinte redação: 

 

DA REQUISIÇÃO  

 

Art. 1º - A requisição de passagens, transporte e 

hospedagem será efetuada, atendendo aos critérios estabelecidos nesta Resolução, 

mediante o preenchimento de formulário eletrônico próprio ou em formulário 

impresso, pelo dirigente interessado na solicitação ou pelo próprio beneficiário, um 

para cada compromisso e data, a ser enviada à Seção de Tráfego, com o prazo 

mínimo de (10) dez dias úteis antes da realização do evento. 

Parágrafo Único - Solicitações encaminhadas além desse 

prazo mínimo poderão ser analisadas em caso de urgência, mediante justificativa e 

com a possibilidade de a solicitação de pagamento ou disponibilização de meios 

transformarem-se em reembolso. 

  

Art. 2º - A requisição deverá ser devidamente analisada e 

vistada pelo responsável de cada área, a depender do beneficiário ou da origem do 

evento, a saber: 

 

I. Assessor de Gabinete, pelo Diretor respectivo; 

II. Conselheiro, pela Secretaria do Conselho; 

III. ESA - Sede e Núcleos, pela Coordenadoria da Sede; 



IV. Departamento de Cultura e Eventos: pela Gerência;  

V. Comissões (Sec. Comissões), pela Gerência; 

VI. Comissões (fora da alçada da Sec. Comissões), pelo funcionário responsável; 

VII. Turmas Disciplinares, pela Gerência do Gabinete do TED; 

VIII. Câmaras Recursais, pela Gerência; 

IX. Auditores e Consultores do SGQ, pela Coordenação; 

X. Auditores fiscais da Controladoria e Contábeis, pela Gerência. 

 

Parágrafo Único - A solicitação, depois de ser validada pelo 

responsável administrativo de cada área, deverá ser submetida ao Diretor respectivo, 

que autorizará a solicitação e o pagamento, se entender que se trata de solicitação 

atinente aos interesses da classe e da OAB SP. 

 

Art. 3º  -  A não observância dos artigos 1º e 2º desta 

Resolução poderá acarretar o não atendimento da solicitação. 

 

DO TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Art. 4º - As requisições de transporte terrestre poderão ser 

atendidas por veículos da Secional ou por táxis previamente credenciados, de acordo 

com a disponibilidade, ou, ainda poderá ocorrer o reembolso, mediante a 

apresentação do recibo respectivo, nos casos em que houver designação formal por 

parte de um Diretor, para representação em eventos oficiais ou reuniões relacionadas 

à OAB SP. 

 

DO TRANSPORTE AÉREO  

 

Art. 5º - A requisição para transporte aéreo será objeto de 

análise e poderá ser autorizada pelo Diretor relacionado ao assunto a ser tratado na 

viagem, quando a quilometragem de um dos trechos for superior a 300 km (trezentos 

quilômetros). A solicitação deverá conter os nomes das localidades ou aeroportos de 

ida e volta, assim como os horários preferenciais conforme a necessidade. Em caso 

de aprovação, a emissão da passagem será por agência conveniada com a Secional 

e pela companhia aérea que oferecer o menor custo.  

Parágrafo Único - Multas e taxas resultantes de alterações 

de passagens já emitidas pela Secional serão de responsabilidade do solicitante. 

 

DA HOSPEDAGEM  

 

Art. 6º - A solicitação de hospedagem será analisada 

previamente, pelo Diretor relacionado ao assunto, quando o percurso de ida ou volta 

for superior a 300 quilômetros ou em razão do horário do compromisso, seguindo os 

critérios abaixo: 

I. Hotel ou flat de categoria 3 (três) estrelas; 

II. Faturamento de diárias, mediante emissão de boleto à Secional.  



                                     Parágrafo 1º - Despesas consideradas extras como 

ligações telefônicas interurbanas, refeições além daquelas abaixo disciplinadas, 

bebidas alcoólicas e despesas com frigobar ou quaisquer outras serão de exclusiva 

responsabilidade do hóspede, sem direito a reembolso por parte da Secional. 

                                  Parágrafo 2º - O consumo de água ou refrigerante não tem 

qualquer restrição. 

  

DO REEMBOLSO  

 

Art. 7º - O reembolso será efetuado exclusivamente nos 

casos de as despesas serem relacionadas a deslocamento autorizado pela Secional, 

para participação em sessões, reuniões e/ou eventos oficiais de interesse da 

entidade, mediante a apresentação das notas fiscais ou recibos respectivos. 

 

Quilometragem  

 

Art. 8º - As viagens realizadas com veículo próprio, desde 

que autorizadas mediante os critérios desta Resolução, serão reembolsadas pelo 

valor de R$ 0,70 (setenta centavos) por quilômetro rodado, incluindo-se todos os 

valores relativos ao pagamento de pedágio, sendo as distâncias do trajeto calculadas 

pela Seção de Tráfego, por meio de programa específico para este fim. 

 

Alimentação 

  

Art. 9º - Será reembolsada a quantia fixa de R$30,00 

(trinta reais) por refeição, compreendendo almoço ou jantar, e nas situações em 

que o trajeto for superior a 4 (quatro) horas, sem necessidade de prestação de 

contas. 

 

Esta resolução entrará em vigor a partir de 1º de 

julho de 2015. 

Fica revogada a Resolução nº 06, de 27 de setembro de 

2010. 

 

São Paulo, 8 de junho de 2015. 
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