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RESOLUÇÃO OAB/MS N.º  020/2001.

Regulamenta  a  distri-
buição de Carta Preca-
tória.

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul, no
uso de suas atribuições legais considerando a necessidade de regulamentar os serviços de distribuição e
acompanhamento de Cartas Precatórias, em todas as Subseções do Estado de Mato Grosso do Sul, resolve:

Art. 1º -  Fica instituída no âmbito de cada Subseção o Serviço de Sorteio para distribuição e
acompanhamento  de Cartas Precatórias, sob a supervisão da Diretoria da Seccional e da Subseção e o
acompanhamento de qualquer interessado.

Art. 2º  - O sorteio das Cartas Precatórias será público e realizado por funcionário da OAB, sob
a fiscalização de membro da Diretoria da Subseção, nos horários previamente designados, de acordo com
as necessidades.

Art. 3º  - Farão parte da listagem do sorteio os advogados para este fim inscritos, com interesse
na prestação de serviços de distribuição e acompanhamento de Cartas Precatórias, aos advogados de ou-
tras Subseções e Seccionais.

Art. 4º  - Cada Subseção providenciará uma listagem contendo o nome, o número da inscrição na
OAB/MS, o endereço e o telefone de cada advogado inscrito para este fim, e a manterá sempre atualizada
e à disposição em todas as salas da OAB/MS existente na Subseção.

Parágrafo Único – Cada advogado inscrito receberá um número de inscrição que será utilizado
para o sorteio.

Art. 5º  - As Cartas Precatórias, igualmente, à medida que forem sendo recebidas pela secretaria
da Subseção, terão um número de ordem, que será utilizado no sorteio.

Art. 6º  - O sorteio será registrado em livros especiais, abertos e encerrados pelo presidente da
Subseção, em exercício, composto de folhas numeradas e encadernadas.

Art. 7º  - Completada a realização do sorteio, a secretaria da Subseção registrará a distribuição
em seus livros, fazendo constar as informações de praxe, e encaminhará os feitos aos advogados sortea-
dos.

Art. 8º  - Os processos falimentares, as medidas preventivas e os mandados de segurança terão
preferência na ordem dos sorteios.

Art. 9º  - Em casos de inequívoca e extrema urgência, o presidente da Subseção poderá determi-
nar o sorteio fora dos horários previstos.

Art. 10º  - As Precatórias com concessão de justiça gratuita igualmente serão sorteadas.

Art. 11º  - O contrato  inicial entre o advogado sorteado e o titular do processo será feito pela
Subseção responsável pelo serviço de sorteio.
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Art. 12º  - Os advogados atendidos por estes serviços terão os mesmos cobrados em conformida-
de com a tabela de honorários advocatícios em vigor.

Art. 13º  - A OAB/MS não se responsabilizará pela qualidade dos serviços prestados pelos profis-
sionais inscritos em seus quadros, apenas encaminhará de maneira democrática e justa, o serviço solicitado
a um profissional habilitado para prestá-lo.

Art. 14º  - A Diretoria de cada Subseção fará publicar, no mural de sua secretaria, um relatório
mensal, relativo ao movimento verificado e encaminhará à Diretoria da Seccional, semestralmente, este
movimento.

Art. 15º  - Quaisquer reclamações, deduzidas por escrito, deverão ser dirigidas ao Secretário da
Subseção, e se for o caso ao secretário geral da Seccional de Mato Grosso do Sul. A este caberá disciplinar
e orientar o sorteio, expedindo portarias e resolvendo os casos omissos.

Art. 16º  - A Capital do Estado terá estes serviços disponibilizados pela Seccional de Mato Gros-
so do Sul.

Art. 17º  - Estas instruções entram em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2001.

Campo Grande, MS, 31 de outubro de 2001.

Vladimir Rossi Lourenço
      Diretor Presidente
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