
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA-GERAL

PORTARIA OAB/MS N.º 009/2020.
“Dispõe  sobre  procedimento  excepcional  para
realização de inscrição perante  a OAB/MS durante o
período  de  enfrentamento  a  COVID-19  e  dá  outras
providências.”

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

ções legais e regimentais,

CONSIDERANDO a  edição  das  Resoluções  009/2020  e  12/2020  da  OAB/MS,  que  suspenderam

temporariamente  o  atendimento  presencial  no  âmbito  desta  Seccional,  como  medida  de  contenção  à

disseminação do COVID-19;

CONSIDERANDO que compete a OAB/MS, zelar pelos serviços prestados à sociedade e advocacia

sul-mato-grossense, RESOLVE:

Art. 01º. Recepcionar, extraordinariamente, pelo e-mail “protocolo@oabms.org.br”, os pedidos de inscrição

originária e suplementar, desde que demonstrada a urgência.

Art. 02º. Os pedidos deverão ser instruídos, além das documentações estabelecidas no Art. 8º do EOAB,

com as respectivas documentações;

a) Declaração com firma reconhecida de que os documentos apresentados por e-mail coincidem

com os originais.

b) Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à inscrição, que poderá ser obtida através

do  telefone  do  financeiro   (67)  99854-5016   (whatsapp) ou  pelo  e-mail

“tesoureiro@oabms.org.br”.

Parágrafo  único: Os formulários e  orientações  necessárias  à  inscrição  estarão  disponiveis  no sítio

eletrônico da OAB/MS - “www.oabms.org.br”.

Art. 03º No caso de pedido de inscrição originária, pendente a realização de juramento individual, este

deverá ser agendado junto ao Gabinete da Presidência da OAB/MS.

Art. 04º. Os documentos originais que tratam o art. 2º desta portaria deverão ser apresentados na ocasião do

restabelecimento das atividades normais da entidade após a dissipação da pandemia do Covid-19, no prazo

de 15 dias, sob pena de cancelamento “ex officio” da inscrição.
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Art. 05º. Os pedidos serão remetidos para as Câmaras de Seleção e Inscrição nos termos regimentais que

poderão reunir-se excepcionalmente para análise do requerimento.

Art. 06º. Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

Campo Grande/MS, 07 de abril de 2020.

Mansour Elias Karmouche
Presidente da OAB/MS

Stheven Razuk
Secretário-Geral da OAB/MS
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