
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

SEÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA-GERAL

Resolução OAB/MS 01/2016

“Delegação de competência regimental  
ao  Vice-Presidente  da  Ordem  dos  
Advogados  do  Brasil  Seção  Mato 
Grosso do Sul”.

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul, no uso de 
suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade de dinamizar o expediente administrativo da Diretoria 
Administrativa da OAB/MS, durante o triênio 2016/2018;

CONSIDERANDO que compete ao Vice-Presidente da OAB, auxiliar  o Presidente, por 
delegação, nos despachos em geral e em matéria administrativa, consoante o que dispõe 
o art. 71 e incisos, do Regimento Interno da OAB/MS.

RESOLVE:

Art. 1º. Delegar à Vice-Presidência da OAB/MS, para o triênio 2016/2018, as seguintes 
atribuições:

I  –  Decidir  sobre  o  arquivamento  das  representações  ético-disciplinares,  que  não 
preencherem os pressupostos de admissibilidade nos termos do art. 72, § 1° da Lei nº 
8.906/94  c/c  §  2º  do  art.  51  do  Código  de  Ética  e  Disciplina,  inclusive  que  não 
observarem o disposto nos artigos 179 a 183 e 200 do Regimento Interno da OAB/MS;

II – Decidir, após a apresentação da defesa prévia e parecer favorável do relator, pelo 
indeferimento liminar da representação, nos termos do § 2° do art. 73 do Estatuto.

Parágrafo Único – Deverá fundamentar o arquivamento liminar, previsto no inciso I, a 
representação manifestadamente improcedente, prejudicada, desaparelhada ou no caso 
do arquivamento liminar do inciso I, o Vice-Presidente deverá fundamentar sua decisão, 
sendo  que  só  será  possível  o  arquivamento  no  caso  da  representação  ser 
manifestamente improcedente, prejudicada.

Art.  2º.  Fica  ressalvado  ao  Presidente  da  Seccional,  o  direito  de  rever  as  decisões 
proferidas pela vice-presidência, tomadas com base pela delegação prevista no art. 1°.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor nesta data.
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