
 

Em reunião de Diretoria e Conselho, realizada no dia 06 de agosto de 2019, ficou 
aprovada a Resolução nº 001/2019 que altera o Regimento Geral das Comissões. 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 001/2019 
 
 

Inclui o artigo 11-A no capitulo “V - Da Composição das Comissões”; 
inclui a alínea “h” no artigo 17, no capitulo “VII – Dos Deveres da Diretoria 
e dos Membros das Comissões” e altera o caput do artigo 19 do capitulo 
“Reuniões”. 
 
 

CONSIDERANDO os acontecimentos ocorridos entre membros das comissões ficou definido pela 
diretoria e conselho da subseção a alteração do regimento interno das comissões; 
 
CONSIDERANDO a importância da boa convivência e harmonização entre os membros das comissões; 
 
CONSIDERANDO a regular nomeação dos inscritos na subseção para comissão estadual em 
consonância com a instrução normativa 04/2019; 
 
A DIRETORIA DA 83ª SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO MINAS 
GERAIS, no uso das atribuições legais, consoante com a instrução normativa nº 04/2019 do OAB/MG, 
resolve: 
 
Art. 1º: Fica incluído o artigo 11-A no Regimento Geral das Comissões, capítulo “V - Da Composição das 
Comissões”, com o seguinte texto: 
 
“Art. 11-A. Todas as nomeações e os membros já devidamente empossados deverão estar em dia com a 
tesouraria da OAB/MG e não devem possuir processo ético-disciplinar que impeça a sua nomeação;” 
 
Art. 2º. Fica incluída a alínea “h” ao art. 17 do Regimento Geral das Comissões, capítulo “VII – Dos 
Deveres da Diretoria e dos Membros das Comissões” com a seguinte redação: 
“Art. 17. São deveres da Diretoria e dos membros de Comissão da Subseção, dentre outros, os abaixo 
indicados, cuja inobservância poderá acarretar sua destituição da Diretoria e/ou exclusão da Comissão: 
 
[...] 
 
h) Os presidentes das comissões e seus membros devem primar pelo nome da 83ª Subseção, evitando 
manifestações públicas em redes sociais, impressos, canais de televisão ou rádio que revelem opiniões 
pessoais que estejam dissociadas do posicionamento da Subseção Contagem; 
 
[...];” 
 
Art. 3º. O Art. 19 do Regimento Geral das Comissões, capítulo “VIII – Das Reuniões” passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
 
“Art. 19. A Comissão reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma (01) vez por mês, e 
extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do Presidente, na sede da Subseção, ou 
em outro local designado, após a aprovação da Coordenação das Comissões, em datas e horários pré-
estabelecidos em agenda a ser definida pela Comissão e apresentada à Coordenadoria das Comissões.” 
 
Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor no dia 07 de agosto de 2019, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Contagem, 15 de agosto de 2019. 

 

SANDERS ALVES AUGUSTO 
PRESIDENTE 

83ª Subseção – Contagem 
 


