


 revista digital 

OAB/MS TODOS 
CONTRA O CORONAVÍRUS
Pág. 2

COMISSÃO DE 
ACOMPANHAMENTO
AO CORONAVÍRUS
Antecipando muitas instituições, a OAB/MS criou, no início 
de março, Comissão de acompanhamento da situação de 
Coronavírus, com objetivo de acompanhar o cenário referente 
ao Coronavírus (COVID-19), seus efeitos e ações adotadas 
para a preservação da saúde pública no Estado.  

Leia na íntegra. 

ANUIDADE
A OAB/MS determinou moratória por 3 meses para o 
pagamento da anuidade 2020, prorrogando parcelas referentes 
a março, abril e maio de 2020. Como medida de prevenção 
ao contágio do Coronavírus, as respectivas prestações foram 
transferidas para outubro, novembro e dezembro de 2020, 
sem cobrança de correção monetária ou incidência de
juros de mora.

Leia na íntegra. 

http://oabms.org.br/oab-ms-cria-comissao-temporaria-para-acompanhamento-do-coronavirus/
http://oabms.org.br/oab-ms-decreta-moratoria-por-3-meses-para-o-pagamento-da-anuidade-2020/
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SUSPENSÃO 
DE PRAZOS
Para ajudar a advocacia nesse período de pandemia, 
foram suspensos os prazos processuais no âmbito da
OAB/MS até dia 30 de abril, inclusive, os prescricionais dos 
processos ético-disciplinares, Sessões das Turmas, do Pleno e 
audiências. Medida vai ao encontro da necessidade de controle 
e contenção da COVID-19, visando preservar a saúde dos 
colaboradores e público em geral que frequentam a instituição, 
bem como a saúde pública do Estado de Mato Grosso do Sul.

Leia na íntegra. 

TAXAS DE CERTIDÕES
Nesse período, a OAB/MS isentará taxa de emissão
de certidões até dia 30 de abril. 

Leia na íntegra. 

http://oabms.org.br/em-nova-resolucao-oab-ms-suspende-todos-os-prazos-ate-dia-30-de-abril/
http://oabms.org.br/oab-ms-isentara-taxa-de-emissao-de-certidoes-ate-30-de-abril/
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PEDIDOS DE INSCRIÇÃO EM
REGIME EXTRAORDINÁRIO

Em razão da suspensão no atendimento presencial como 
medida de enfrentamento à transmissão do Coronavírus 
(Covid-19), a OAB/MS receberá pedidos de inscrição em regime 
extraordinário, pelo e-mail protocolo@oabms.org.br, originária e 
suplementar, desde que demonstrada a urgência.

Leia na íntegra. 

ATENDIMENTO NA SECCIONAL 
EM REGIME DE PLANTÃO

Considerando a preocupação com a saúde coletiva da 
sociedade e dos profissionais atuantes na advocacia 
sul-mato-grossense, as Diretorias definiram entre as 
novas medidas emergenciais para evitar maior contágio do 
Coronavírus (COVID-19), suspender o atendimento presencial 
ao público e estabelecer regime de plantão. Contatos passam 
a ser feitos por telefone ou e-mail. 

Leia na íntegra.

protocolo@oabms.org.br
http://oabms.org.br/oab-ms-recebera-pedidos-de-inscricao-em-regime-extraordinario-durante-pandemia-da-covid-19/
http://oabms.org.br/oab-ms-suspende-atendimento-presencial-ao-publico-e-estabelece-regime-de-plantao/
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FERRAMENTA PARA SUSTENTAÇÃO 
ORAL DE CASAS OU ESCRITÓRIOS

Foi regulamentada a videoconferência à distância para 
sustentação oral nas sessões colegiadas dos Órgãos 
Julgadores. 
A medida veio após pedido da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), para que 
viabilizasse a participação da advocacia nos julgamentos 
por videoconferência de seus escritórios ou residências, 
especialmente, quanto ao uso da palavra em sustentação oral, 
garantindo assim o contraditório e a ampla defesa, nos termos 
da Carta Magna de 1988. 

Leia na íntegra. 

OFÍCIO AO TRF3

OAB/MS oficiou o Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
(TRF3) requerendo prioridade na expedição de RPV’s e 
Precatórios como forma de garantir a manutenção de 
prestação jurisdicional para a população e a preservação do 
exercício profissional da advocacia.

Leia na íntegra.

http://oabms.org.br/tjms-regulamenta-videoconferencia-para-sustentacao-oral/
http://oabms.org.br/oab-ms-oficia-trf3-solicitando-prioridade-na-expedicao-de-rpvs-e-precatorios/
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SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
DE CORTES DE ENERGIA E ÁGUA 

A OAB/MS oficiou a Energisa e Águas Guariroba solicitando 
que não haja interrupção dos serviços de energia elétrica e 
água neste período de quarentena.

Leia na íntegra. 

PRECATÓRIOS 

A Ordem solicitou ao Conselho Federal a antecipação do 
pagamento dos precatórios federais correspondentes a 2020 
ainda no primeiro semestre. 

Leia na íntegra. 

CANAIS DE ATENDIMENTO 

Devido a diversas reclamações recebidas pela Comissão de 
Defesa das Prerrogativas e pedidos de assistência em razão 
da dificuldade de comunicação com magistrados e cartórios 
judiciais, a OAB/MS oficiou o Tribunal de Justiça do Estado 
para reforçar canais de atendimento.

Leia na íntegra. 

http://oabms.org.br/oab-ms-pede-que-fornecimento-de-energia-eletrica-e-agua-nao-sejam-interrompidos/
http://oabms.org.br/oab-ms-solicita-antecipacao-de-pagamento-dos-precatorios-federais/
http://oabms.org.br/oab-ms-oficia-tribunal-de-justica-para-reforcar-canais-de-atendimento-a-advocacia/
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AÇÕES PELA ECONOMIA DA CAPITAL
Iniciativa das Comissões de Assuntos de Defesa e Estudos 
Estratégicos e Segurança Pública da OAB/MS, reunião com 
Prefeitura de Campo Grande e entidades reforçou ações de 
prevenção e combate ao Coronavírus (Covid-19) sem que haja 
perdas econômicas à sociedade.

Leia na íntegra. 

COWORKING E ESPAÇO 
COMPARTILHADO NA SEDE
A OAB/MS tem um Espaço Coworking para uso da advocacia. 
Durante pandemia estará fechado com medida de prevenção 
ao contágio. Assim que as atividades retornarem, além 
do espaço central será implantada uma sala de escritório 
compartilhado na própria Sede para facilitar o retorno da 
advocacia, desde quem está começando a carreira, como 
quem precisou fechar seu escritório. 

http://oabms.org.br/oab-ms-mobiliza-prefeitura-da-capital-e-entidades-para-reforcar-medidas-contra-a-covid-19-sem-prejuizos-economicos/
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ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS

A Comissão de Direitos Sociais da OAB/MS promove 
arrecadação de alimentos e produtos de limpeza e higiene 
para entregar em comunidades carentes da Capital. O objetivo 
é levar o mínimo de esperança para essas pessoas que estão 
em situação de vulnerabilidade financeira.  

Leia na íntegra. 

No interior não é diferente. A Subseção Ponta Porã lançou 
Comissão da Solidariedade para ajudar população carente 
nesse período de pandemia. 

Leia na íntegra. 

DIVULGAÇÃO DE ARTIGOS
NA BIBLIOTECA VIRTUAL 
Foi criada uma Sessão no Site Institucional possibilitando a 
divulgação de artigos da Advocacia sobre a pandemia. 

A Biblioteca Virtual pode ser acessada aqui. 

http://oabms.org.br/acao-conjunta-entre-oab-ms-e-pf-leva-esperanca-em-tempos-de-crise-a-comunidade-campograndense/
http://oabms.org.br/subsecao-ponta-pora-lanca-comissao-da-solidariedade-para-ajudar-populacao-carente/
http://oabms.org.br/biblioteca-virtual/
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ESA/MS
Lives na IG @esa_ms

Para informar a advocacia nesse período de pandemia, em que 
os prazos estão suspensos e todos em quarentena, a ESA/MS 
montou uma série de lives com advogados (as) e especialistas 
de diversas áreas. As transmissões ao vivo são feitas de 
segunda a sexta e sobre vários assuntos, como publicidade 
na advocacia, Fake News, honorários, medidas provisórias, 
preconceito, entre outros. 

CAAMS

CAAMS também atende em regime de plantão.
Considerando a preocupação com a saúde coletiva da 
sociedade e dos profissionais atuantes na advocacia 
sul-matogrossense, a Diretoria da Caixa de Assistência 
dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS) prorrogou, 
até o dia 30 de abril, o prazo da resolução CAAMS 003/2020, 
que suspende as atividades presenciais como medida de 
enfrentamento e contenção à disseminação do
Coronavírus (COVID-19).

Leia na íntegra. 

https://www.instagram.com/esa_ms/
http://www.caams.org.br/noticias.php?id=20974
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CAMPANHA DE 
“VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 2020”

A campanha de “Vacinação contra Gripe 2020”, promovida 
pela Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do 
Sul, será realizada no mês de maio. O recebimento das vacinas 
está previsto para chegar em nossa sede no dia 20 de abril.

Leia na íntegra. 

AUXÍLIO CAAMS MÃO AMIGA

A CAAMS, preocupada com a evolução da pandemia, com a 
saúde e bem-estar de seus profissionais em plena atividade, 
resolveu, em conformidade com a Resolução nº 07/2020 do 
Conselho Federal, adotar medidas para mitigar os impactos na 
vida daqueles profissionais que vierem a contrair o COVID-19, 
disponibilizando a concessão do auxílio financeiro aos 
advogados(as) que formularem pedido formal junto a CAAMS.

Leia na íntegra. 

PLATAFORMA TIRA DÚVIDAS
SOBRE CORONAVÍRUS
CAAMS disponibiliza plataforma gratuita e com equipe de 
saúde especializada oferecendo orientações 24 horas
todos os dias. 

Leia na íntegra. 

http://www.caams.org.br/noticias.php?id=20973
http://www.caams.org.br/noticias.php?id=20975
http://www.caams.org.br/noticias.php?id=20976

