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PORTARIA nº 020/2022 

Triênio 2022-2024 
 

 
Institui o Comitê Extraordinário de 
Crise decorrente das situações de 
calamidade pública ocasionadas pelas 
chuvas que assolam o estado de Minas 
Gerais no início de 2022. 
 

 

Considerando a f inal idade da Ordem dos Advogados do Brasi l Seção de 

Minas Gerais de defesa da advocacia, bem como suas atr ibuições 

institucionais em defesa dos direitos humanos, da justiça social, da boa 

apl icação das leis e da rápida administração da justiça em nosso estado; 

 

Considerando a situação de calamidade de inúmeras cidades e 

comunidades mineiras em decorrência das fortes chuvas que assolam o 

estado de Minas Gerais e os vários registros de prejuízos a advogadas e 

advogados mineiros; 

 

Considerando a missão inst itucional da Caixa de Assistência dos 

Advogados de Minas Gerais no sent ido da assistência aos inscritos na 

OAB/MG; 

 

Considerando a importância de acompanhar os desdobramentos jurídicos 

dos fatos ocorr idos em inúmeras cidades mineiras; 

 
Considerando a essencial idade da advocacia no contexto fático e jurídico 

vivenciado em Minas Gerais, para assegurar que a cidadania seja 

respeitada e os direitos da população sejam assegurados, com o 

indispensável respeito às prerrogat ivas profissionais da classe;  
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O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasi l Seção de Minas Gerais, 

no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 

 

Instituir o Comitê Extraordinário de Crise decorrente das situações de 
calamidade pública ocasionadas pelas chuvas que assolam o estado 
de Minas Gerais no início de 2022,  para acompanhar as invest igações, 

procedimentos administrat ivos e judiciais, bem como f iscal izar as ações 

dos órgãos públicos, que impactem a advocacia, os direitos humanos, a 

justiça social, a boa aplicação das leis e rápida administração da just iça 

em favor da sociedade mineira, a f im de subsidiar - através da elaboração 

de pareceres, relatórios, recomendações, vistor ias e inspeções - as 

del iberações da Presidência da Seccional no sent ido de ações e medidas 

concretas em favor da advocacia e da sociedade mineira.  

 

Nomear o Secretário-Geral da OAB/MG Dr. SANDERS ALVES 
AUGUSTO para presidir o Comitê Extraordinário de Crise da OAB/MG 
e a Diretora Segunda Secretária da CAA/MG Dra. VALÉRIA LEMOS 
para secretariar o órgão. 
 

Designar as Presidentes e os Presidentes das comissões de Defesa da 

Cidadania e Interesses Coletivos, Defesa do Consumidor, Defesa 

Assistência e Prerrogativas, Direito Ambiental, Direito da Infraestrutura, 

Direito de Transporte e Mobil idade, Direitos Humanos, Direito e Processo 

Penal, Direito Minerário, Direito Sanitário, Advocacia Corporativa, Direito 

dos Animais, Promoção da Igualdade Racial, Comissão da Mulher 

Advogada, Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, OABem, 

Defesa do Patr imônio Histór ico e Cultural, Direito Administrativo, Direito 

Urbaníst ico e Direitos Sociais e Trabalhistas, para comporem o refer ido 

comitê, tendo em vista a pert inência temática mult idiscipl inar própria do 

contexto em foco. 

 
Determinar a real ização de reuniões imediatas do comitê, por 
videoconferência, com os(as) Presidentes de Subseção e as 
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Conselheiras e Conselheiros Seccionais das cidades atingidas,  a f im 

de apurar as demandas emergenciais, estabelecer as ações imediatas e o 

cronograma de trabalho de curto prazo. 

 

Determinar que a Secretar ia-Geral, a Tesouraria e o Departamento de 

Comunicação da OAB/MG deem todo o suporte necessário para o trabalho 

do comitê ora instituído, cuja funcionamento terá duração de 180 (cento e 

oitenta) dias, podendo ser prorrogado, se necessário.  

 

Recomendar que todos os membros do Conselho Seccional,  das 

Comissões e das Subseções da OAB/MG contribuam com a divulgação 
da campanha solidária da CAA/MG ,  mult ipl icando sua abrangência para 

aumentar o potencial de arrecadação em favor da advocacia at ingida 

pelas enchentes e acidentes e determinar que todas as Subseções da 

OAB/MG se organizem para recebimento de donat ivos, aumentando a 

capi laridade de campanha a ser l iderada pela CAA/MG. 

 

Determinar ao Departamento de Comunicação da OAB que implemente 

todas as ações de comunicação cabíveis para a mais ampla divulgação 

do novo benefício de auxílio extraordinário  inst ituído pela CAA/MG, com 

orientações para que as advogadas e advogados atingidos possam se 

informar adequadamente com facil idade, a f im tomarem as providências 

necessárias à sol ic i tação do benefício.  

 

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2022. 

 
Sérgio Rodrigues Leonardo 

Presidente 


