
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA-GERAL

RESOLUÇÃO OAB/MS N.º 010/2020.

“Dispõe sobre a cobrança das anuidades devidas
a OAB/MS durante o período de enfrentamento e
contenção à disseminação do vírus – COVID-19
(coronavírus) e dá outras providências.”

A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atri-

buições legais e regimentais, “ad referendum” do Conselho Seccional,

CONSIDERANDO a declaração realizada pela OMS – Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de

março  de  2020,  acerca  da  decretação  de  Estado  de  Emergência  Mundial,  diante  alto  nível  de

contaminação do vírus COVID-19, e diante das recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde do

Brasil;

CONSIDERANDO a instabilidade econômica decorrente do COVID - 19, que paralisou as atividades

da  Advocacia  em âmbito  nacional,  diante  da  extrema necessidade  de  preservação da  vida  e  saúde

pública,

CONSIDERANDO que compete a OAB/MS, zelar pelo exercício da Advocacia,  no âmbito de sua

competência  territorial,  observando  ainda  as  diretrizes  de  atuação  traçadas  pelo  Conselho  Federal,

através da Resolução nº 007/2020, RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o vencimento das parcelas de março, abril e maio de 2020, referentes ao pagamento

parcelado das anuidades do ano corrente, devidas à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato

Grosso do Sul, para que sejam as prestações exigíveis nos meses de outubro, novembro e dezembro de

2020, sem cobrança de correção monetária ou incidência de juros de mora;

Parágrafo único: Os benefícios previstos nesse artigo serão permitidos a todos mediante solicitação,

bastando  o  preenchimento  de  solicitação  a  ser  disponibilizada  na  página  eletrônica  da  OABMS,

identificando-se a queda ou a  interrupção de renda decorrente do exercício profissional  no período

indicado. 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, dê-se ciência e publique-se. 

Campo Grande/MS, 20 de março de 2020.

Mansour Elias Karmouche
Presidente da OAB/MS

Marco Aurélio de Oliveira Rocha
Diretor Tesoureiro da OAB/MS
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