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É com elevado compromisso e sa�sfação que  apresentamos sucinto 
balanço dos primeiros 100 dias de nossa gestão.

Nesta primeira prestação de contas apresentamos as principais a�vidades 
desenvolvidas voluntariamente pela diretoria, conselho e comissões.

As primeiras ações foram principalmente para a defesa das prerroga�vas e 
garan�as da advocacia setorial, por meio do diálogo, cobranças 
ins�tucionais e boas prá�cas.

Nesta oportunidade reafirmamos nosso compromisso com a classe e 
ra�ficamos que muitos projetos estão para ser colocados em prá�ca.

Estaremos sempre dispostos a acolher as reivindicações da classe. Venha 
fazer parte dessa história! 

Vamos em frente! 

Fraternalmente,

Eduardo Augusto Jardim
Presidente da OAB Uberaba

Prezados advogada e advogado 
da 14ª Subseção da Ordem 
dos Advogados do Brasil de Minas Gerais,
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Em janeiro, como primeira ação da Gestão 
2022-2024, a OAB Uberaba realizou ação 
solidária aos desabrigados pelas chuvas do 
Norte de Minas, Vale do Jequi�nhonha e Sul 
da Bahia. doações de alimentos não perecíve-
is, água mineral, agasalhos, cobertores, 
lençóis e produtos de higiene pessoal foram 
recebidas e encaminhadas para os municípios 
das regiões afetadas.

Também foi parceira, durante o mês de 
março, da Associação Voluntários da Alegria, 
sendo ponto de coleta de doações de 
chocolates e doces para a Páscoa das crianças. 

Já no dia 15 de fevereiro, a Diretoria 
recebeu o Deputado Federal Aelton Freitas. 
Durante o encontro, foram apresentadas as 
demandas da advocacia e houve a promes-
sa, por parte do deputado, da liberação de 
uma emenda parlamentar des�nada à 
construção do parlatório na penitenciária 
de Uberaba. 

AÇÕES 
SOLIDÁRIAS

ENCONTROS
COM DEPUTADOS

Diretoria da OAB Uberaba recebeu no dia 17 
de janeiro, o Deputado Estadual Delegado 
Heli Grilo. Na oportunidade, foi apresenta-
da ao deputado uma pauta de reivindica-
ções para a Advocacia, principalmente em 
relação à Penitenciária de Uberaba, 
buscando beneficiar os advogados, as 
advogadas e também a população.

OAB Uberaba realizou no dia 27 de janeiro, no auditório da 14ª Subseção, a 
posse e a abertura dos trabalhos do Conselho Subseccional da gestão 2022-2024. 

Compõem o Conselho as advogadas Andréia de Vasconcelos Brandolis, 
Carolina Decina Sarmento Mardegan, Daniela Rodrigues Oliveira, Ka�ane Lima 
Silva Chimango, Natalia Ciriani Alves Junqueira de Araújo, Natália Machado de 
Oliveira, Riane de Castro Morais, Vanessa Mar�ns Rodrigues e os advogados 
Diego Taffarel Silva Ribeiro, Gustavo Costa Ciabo�, Marco Túlio de Campos 
Silva, Rafael Bianchini de Jesus e Vinícius Luiz de Souza.

Em reunião remota, também tomaram posse e iniciaram os trabalhos, no dia 20 
de janeiro, os presidentes das 47 Comissões que compõem a Gestão 2022-2024.

 

Conselheiros Subseccionais e
presidentes de Comissões
tomam posse  

Carteiras são entregues à 
1ª Turma da Gestão 2022-2024

Diretoria da OAB Uberaba realizou no dia 28 de janeiro, a entrega de cartei-
ras da primeira turma de advogados, advogadas, estagiários e estagiárias da 
gestão 2022-2024.

Conduzida pelo presidente Eduardo Augusto Jardim, a solenidade aconteceu 
no auditório da 14ª Subseção e contou com a presença de diretores, conselhei-
ros seccionais e subseccionais, presidentes de comissões e familiares dos novos 
advogados, advogadas, estagiários e estagiárias. Evento respeitou todos os 
protocolos de prevenção à Covid-19.

A turma teve como paraninfo o advogado e professor, Dr. Leuces Teixeira de 
Araújo, que recebeu uma placa de agradecimento em nome da 14ª Subseção. O 
juramento ficou por conta da advogada Karina Milhorim da Silva e o advogado 
Guilherme Henrique da Silva foi o orador.



Realizada no dia 10 de março, no auditório da OAB Uberaba, 
onde jovens advogados e advogadas apresentaram diversas 
propostas, incluindo a criação de uma escola voltada para a 
formação do(a) advogado(a) que busca fazer Tribunal do 
Júri, o que foi bem recebido pela Diretoria da OAB Uberaba. 
Outra questão solicitada pelos(as) jovens advogados(as) foi 
a organização de ações e projetos que versem sobre a 
prá�ca básica da advocacia, de maneira que o(a) jovem 
advogado(a) possa se sen�r mais confiante e menos 
perdido em sua atuação. A Comissão da OAB Jovem se 
comprometeu com a proposta. 
A diretoria da OAB Uberaba explicitou todo apoio à Jovem 
Advocacia, com toda a disposição para ouvi-los e apresenta-
rem soluções, inclusive, ressaltou o combate ao aviltamen-
to de honorários, pedindo também à classe que não se 
submeta a isso.

Realizada no dia 18 de janeiro, de forma online, para ouvir 
advogados e advogadas acerca das demandas especificas. 
A diretoria da 14ª Subseção estará empenhada ao lado da 
advocacia no enfrentamento dos problemas através da 
Comissão de Direito Previdenciário. A reunião foi realizada 
de forma online e gravada e está disponível para consulta.

Durante reunião realizada no dia 25 de janeiro, no auditório 
da OAB Uberaba, diretoria da 14ª Subseção anunciou 
algumas medidas que serão tomadas, como a reforma e 
adequação da Sala dos Advogados na Penitenciária e a 
implantação do cadastro das visitas dos advogados ao 
cliente pela própria Subseção.

Reunião setorial foi capitaneada pelas Comissões de Direito 
Trabalho, Direito Sindical e Assistência Judiciária na Jus�ça 
do Trabalho e realizada no dia 17 de fevereiro. Diversas 
propostas foram apresentadas e levadas em consideração 
pelo grupo de trabalho, em especial, propostas que visam 
colaborar com o judiciário trabalhista em busca de uma 
atuação mais célere e eficaz, além da necessidade de se 
implementar programas de qualificação constante em 
temas de Direito do Trabalho e sobre o funcionamento do 
PJE – Processo Judicial Eletrônico.

ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA
ADVOCACIA CRIMINAL

ADVOCACIA TRABALHISTA

JOVEM ADVOCACIA

OAB Uberaba realiza reuniões setoriais



A Comissão de Direito à Privacidade e Proteção de Dados da OAB Uberaba desenvolveu 
uma car�lha alusiva ao tema que tem como obje�vo de ser um guia aos profissionais da 
advocacia, vislumbrando os novos riscos e responsabilidades advindos da aplicação da Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) em suas a�vidades profissionais.

Também tem como meta auxiliar o profissional no exercício de suas a�vidades como 
consultor nos programas de adequação em proteção de dados e privacidade para organiza-
ções públicas e privadas, assim como na defesa dos interesses do cidadão �tular de dados.

A car�lha está disponível para download no site da OAB Uberaba. 

OAB UBERABA LANÇA CARTILHA DE 
PROTEÇÃO DE DADOS PARA A ADVOCACIA

Eventos em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher

MULHER COMO AGENTE DA 
PRÓPRIA TRANSFORMAÇÃO

OAB Uberaba, por meio da Comissão da Mulher 
Advogada, realizou no dia 8 de março, em comemora-
ção ao Dia Internacional da Mulher, o evento “Mulher 
como agente da sua própria transformação”.

O presidente da OAB Uberaba, Eduardo Augusto 
Jardim esteve presente e cedeu seu lugar na mesa-
diretora para a secretária geral da 14ª Subseção, 
Juliana Castejon presidir os trabalhos. Também 
compuseram a mesa, o vice-presidente da OAB 
Uberaba Rogério de Pádua e as advogadas membros 
da Comissão da Mulher Advogada, Cris�ane Lima 
Pavini, Milena Calegari, Vanessa Mar�ns, Gabriela 
Mendonça e Karina da Mata.

O papel da mulher na sociedade, violência obstétri-
ca e autoconhecimento e a solidão após o divórcio 
foram os temas abordados pelas palestrantes Alline 
Cris�na Lopes Andrade, Gabriela Alves Mendonça, 
Gabriela Nascimento Milhorin e Marcela Alves 
Gennari Mariano.

CAMINHADA EM REPÚDIO 
À VIOLÊNCIA CONTRA 
A MULHER

Em parceria com a CAAMG e fechando as comemo-
rações do Mês da Mulher, a OAB Uberaba realizou no 
dia 26 de março, a Caminhada em Repúdio à Violência 
contra a Mulher.  

A Concentração aconteceu na sede da OAB 
Uberaba, houve sorteio de brindes, café da manhã e 
aquecimento antes da caminhada.



Pautas institucionais 
CAAMG 

O presidente da OAB Uberaba, Eduardo Augusto Jardim, e a 
Diretora Ins�tucional da CAAMG, Flávia Fachineli, assinaram, juntos, 
no dia 19 de janeiro, o�cio des�nado à CAAMG, solicitando a liberação 
de valores para pagamento de adi�vos contratuais apresentados pela 
Construtora Nasser Freire Ltda, responsável pelas obras de reforma da 
an�ga sede da OAB Uberaba, onde funcionará o "Meu Escritório", e do 
Centro de Lazer, na Rua Barão da Ponte Alta. As obras �veram início em 
julho/2021 e con�nuam em andamento.

O engenheiro responsável evidenciou que os adi�vos são funda-
mentais para garan�r condições apropriadas e duráveis de uso e 
fruição dos imóveis, além de concessão de cer�dão de "habite-se", 
correta acessibilidade, além de outras melhorias essenciais que não 
estavam contempladas pelos contratos e adi�vos anteriores.

O o�cio foi encaminhado à Presidência da CAAMG e aguarda 
deliberação da Diretoria.

OAB MG
Diretoria da OAB Uberaba e os conselheiros seccionais da OAB MG 

reuniram-se no dia 21 de março para traçarem estratégias comuns de 
trabalho em prol da advocacia de Uberaba.

Na foto ao lado, as conselheiras seccionais Alda Maria Silva Facuri, 
Mônica Cecílio Rodrigues e Roberta Pegorari; os conselheiros seccio-
nais Euseli dos Santos, Mauro Campos e Felipe Zabin, o diretor tesou-
reiro adjunto da OAB Uberaba, João Paulo Borges Machado, o presi-
dente da OAB Uberaba, Eduardo Augusto Jardim e a diretora secretária 
geral da OAB Uberaba, Juliana Castejon.

POLÍCIA CIVIL 

Presidente da OAB Uberaba, Eduardo Augusto Jardim e a Secretária 
Geral, Juliana Castejon, es�veram, no dia 7 de fevereiro, em reunião 
com o Delegado Regional da Polícia Civil em Uberaba, Rodolfo Rosa 
Domingues.

Na oportunidade, foram levadas ao delegado as reivindicações e 
reclamações repassadas pelos advogados e advogadas criminalistas na 
reunião setorial da categoria, realizada em 25 de janeiro.

POLÍCIA MILITAR 
O presidente da OAB Uberaba, Eduardo Augusto Jardim, a secretá-

ria geral, Juliana Castejon, o presidente das Comissões de Defesa, 
Assistência e Prerroga�vas e de Apoio às Delegacias, Pedro 
Leopoldino, o presidente da Comissão de Direito Criminal, Cláudio 
Fortunato e os advogados Júlio César Ferreira da Fonseca e Yago 
Abraão es�veram em reunião com o Comandante da 5ª Região da 
Polícia Militar, Coronel Coronel Carlos Frederico Otoni Garcia para 
levar a pauta de reivindicações da advocacia criminalista de Uberaba. 
O encontro aconteceu no dia 7 de março, na sede da 5ª RPM.



JUSTIÇA FEDERAL
No dia 3 de março, o vice-presidente da OAB Uberaba, Dr. 

Rogério de Pádua, a Secretária Geral, Dra. Juliana Castejon, o 
Conselheiro Subseccional, Dr. Diego Taffarel e Dra. Mayla 
Ranna, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, se 
reuniram com o Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. Élcio Arruda 
e, posteriormente, com o juízes do Juizado Especial Federal, 
Dr. Lelis Gonçalves Souza e Dr. Felipe Simor de Freitas, para 
renovarem o sen�mento de cooperação existente entre a 14ª 
Subseção e o Poder Judiciário.

Na oportunidade, foi protocolizado o�cio com as principais 
demandas apontadas pela advocacia previdenciarista ubera-
bense. Dentre os temas abordados, foram discu�dos a demora 
na designação de audiência de instrução e julgamento, seja de 
forma virtual e/ou presencial, a demora na realização de 
perícias médicas, o atraso na entrega dos laudos periciais, a 
apresentação de laudos lacônicos e virtualização dos processos 
�sicos.

Os magistrados do JEF informaram que retomaram a 
pauta de audiências e que já foram designadas mais de 100 
audiências virtuais por gabinete nos próximos dias. 
Acreditam ainda que em um prazo aproximado de 3 a 4 
meses, a pauta de audiências seja regularizada. Importante 
destacar que as audiências presenciais ainda con�nuam 
suspensas pelo CNJ.

Quanto às questões que envolvem as perícias médicas, 
cientes dos problemas apontados, ponderou-se a necessida-
de de realização de reunião com os peritos lotados para 
composição. A virtualização dos processos �sicos con�nua 
acontecendo de forma grada�va.

Tendo em vista que o JEF conta apenas com um scanner, a 
OAB Uberaba colocou à disposição do foro duas estagiárias e 
dois scanners para acelerar a digitalização destes processos.

JUSTIÇA DO TRABALHO
O Presidente da OAB Uberaba, Eduardo Augusto Jardim, o 

Tesoureiro Adjunto, João Paulo Borges Machado, a Presidente 
da Comissão de Assistência Judiciária da Jus�ça do Trabalho, 
Bárbara Pereira de Camargo Leão, o Presidente da Comissão 
de Direito do Trabalho, Alexandre Rodrigues de Oliveira 
Signorelli, a Presidente da Comissão de Direito Sindical, Renata 
Keila Ferreira Pontes, se reuniram, no dia 8 de março, com o 
Juiz Federal Diretor do Foro, Alexandre Chibante Mar�ns.

O juiz ouviu as principais demandas apresentadas pela 
advocacia trabalhista e sindical uberabense. Dentre os temas 
abordados, foram discu�dos a reabertura do Prédio da Jus�ça do 
Trabalho de Uberaba e atendimento dos advogados presencial-
mente, a demora nos andamentos processuais e a realização das 
audiências de instrução de forma presencial.

O Magistrado informou que a reabertura do prédio estará 
sendo realizada em breve. Quanto ao atraso dos andamentos 
processuais, ponderou-se a possibilidade de confecção de 
planilha, pelas três comissões, indicando os processos 
urgentes e atrasados, com obje�vo de auxiliar em uma 
resolução mais célere. Assim, restou acertado que os advoga-
dos trabalhistas poderão informar para OAB, através de e-mail 
que será brevemente informado, os processos urgentes e 
atrasados, que aguardam andamento processual.

AMAT 
Reunião no dia 18 de março entre diretoria da OAB Uberaba 
e os delegados da AMAT – Associação Mineira dos 
Advogados Trabalhistas, Cris�an Zeferino e Maristela Vilas 
Boas, tratou de assuntos de interesse das ins�tuições, 
visando parceria para a realização de eventos. Também 
acompanhou o encontro, a vice-presidente da AMAT e 
diretora ins�tucional da CAA MG, Flávia Fachineli.



INSS 
No dia 21 de março, o vice-presidente da OAB Uberaba, 

Rogério de Pádua, o Conselheiro Subseccional, Diego Taffarel 
e a presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Mayla 
Ranna, reuniram-se com o gerente execu�vo do INSS 
Uberaba, Sérgio Murilo e o gerente da Agência da Previdência 
Social de Uberaba, Marcelo Silveira, para renovarem a 
conduta de cooperação existente entre a 14ª Subseção e a 
autarquia previdenciária.

Na oportunidade, foi protocolizado o�cio com as 
principais demandas apontadas pela advocacia previdencia-
rista uberabense. Dentre os temas abordados, foi discu�da a 
necessidade de cer�ficação da indisponibilidade das 
plataformas digitais, a demora na conclusão das avaliações 
sociais e a comunicação direta com o procurador cadastrado 
quando da remarcação de perícias.

Os gerentes par�lham do pleito da advocacia em relação a 
necessidade de melhoria e cer�ficação da indisponibilidade 
dos sistemas. Informaram que a demanda, anteriormente 
feita pela OAB Uberaba, já foi encaminhada para 
Superintendência Regional e que irão reiterar o pedido.

Esclareceram ainda que diante do alto número de deman-
das, uma nova Superintendência Regional foi criada para 
tratar das questões do estado do Rio de Janeiro. Os gerentes 
acreditam que essa descentralização acarretará no desafoga-
mento da fila de análise de bene�cio que atualmente era 
composta pelos estados de Minas Gerais, Espírito Santos e 
Rio de Janeiro.

Durante a reunião, os gerentes informaram que a demora 
para análise dos pedidos de Bene�cios de Prestação 
Con�nuada não é oriunda das avaliações sociais que, em que 
pese a baixa quan�dade de assistentes sociais lotadas, 
encontram-se com o trabalho em ordem. A demora se 
jus�fica na quan�dade de pendências existentes dos 
cadastros do CadÚnico e CNIS que devem ser avaliados um a 
um por servidores. Eles esclareceram que operação será 
iniciada no mês que vem para dar vazão a estes pedidos 
sobrestados e acreditam que, em até 3 meses, o prazo para 
conclusão dos requerimentos se normalize.

Ques�onados pelos representantes da OAB Uberaba sobre a 
possível greve dos servidores no�ciada para o próximo dia 23, os 
gerentes afirmaram que ainda não foram no�ficados sobre a 
paralisação de nenhum dos servidores lotados na APS Uberaba. 
Logo, por ora, todos os serviços, inclusive perícias, con�nuam 
sendo realizados conforme agendados. VARA CRIMINAL

O presidente da OAB Uberaba, Eduardo Augusto Jardim, 
a secretária geral, Juliana Castejon e o presidente das 
Comissões de Apoio às Delegacias e de Defesa, Assistência e 
Prerroga�vas, Pedro Leopoldino, reuniram-se no dia 24 de 
março, com o Juiz da 1ª Vara Criminal, Marcos Bodega, para 
tratar sobre as audiências de instrução e interrogatórios na 
modalidade presencial.

O magistrado ponderou a questão da qualidade das 
conexões que, em algumas situações, têm prejudicado as 
audiências e também os problemas de logís�ca dos réus 
presos ao serem deslocados para audiências presenciais e 
concluiu que manterá as audiências na forma virtual.

TJMG 
Reunião no dia 14 de março entre o presidente da OAB 
Uberaba, Eduardo Augusto Jardim, o vice-presidente, 
Rogério de Pádua e a secretária geral, Juliana Castejon com 
o Diretor do Foro de Uberaba, Fabiano Veronez. Na pauta, as 
demandas da advocacia uberabense.



Inaugurada no dia 10 de março, na sede da OAB 
Uberaba, a sala da AJA MG Uberaba - Associação da Jovem 
Advocacia de Minas Gerais.

O presidente da 14ª Subseção, Eduardo Augusto Jardim 
explica que a OAB Uberaba disponibilizou um espaço para 
acolher os advogados integrantes da AJA, pois a Casa do 
Advogado em Uberaba é democrá�ca e acolhedora a todas 
en�dades que queiram trabalhar em parceria e em prol da 
advocacia. “Temos um carinho e atenção especial com a 
jovem advocacia e pretendemos uni-los, juntos com a 
Comissão da OAB Jovem da Subseção para estabelecermos 
ações conjuntas em bene�cio dos iniciantes da profissão”, 
ressaltou o presidente.

“O presidente Eduardo Augusto Jardim nos abriu as 
portas da OAB Uberaba e sabemos que essa união é funda-
mental para a classe. A importância de termos essa sala é 
justamente a de quebrar a barreira de que existem rivalida-
de, fins polí�cos e mostrar para os(as) jovens advogados(as) 
que podem contar com a AJA e com a OAB Uberaba, que, 

INAUGURADA SALA DA AJA NA SEDE DA OAB UBERABA

com certeza, vão trabalhar muito em prol da jovem advoca-
cia”, completou o advogado Diego Taffarel, presidente da 
AJA em Uberaba.

A sala da AJA está situada no 2ª andar da sede da 14ª 
Subseção, na Avenida Maranhão, 1460, no Mercês.

PROJETO OAB NA ESCOLA
Os primeiros passos para a implantação do Projeto OAB 
na Escola em Uberaba foram dados em reunião realizada 
no dia 28 de março entre o presidente da OAB Uberaba, 
Eduardo Augusto Jardim, a conselheira seccional da OAB 
MG e presidente da Comissão de Direito na Escola, Denise 
Torquato, o diretor do Departamento de Educação da OAB 
MG, Lucas Andrade, os diretores da OAB Uberaba, Juliana 
Castejon e João Paulo Borges Machado, o conselheiro 
subseccional, Diego Taffarel e a integrante da Comissão da 
Mulher Advogada, Marcela Gennari. Traremos, em breve, 
mais informações!

Advogados, advogadas e estudantes puderam conferir no 
dia 16 de março a palestra “O papel do advogado na defesa do 
consumidor: aspectos prá�cos e polêmicos envolvendo as 
demandas consumeristas”, proferida pelo advogado e profes-
sor universitário Gustavo Luiz Fernandes de Matos Oliveira.

Compuseram a mesa dos trabalhos o presidente da OAB 
Uberaba, Eduardo Augusto Jardim, a vice-presidente, Maria 
Angélica Queiroz Cosci, a presidente da Comissão da OAB 
Jovem, Amanda Maracaípe, o presidente da Comissão de 
Direito do Consumidor, Anderson Romero e a presidente da 
Comissão de Assistência Judiciária da Jus�ça do Trabalho, 
Bárbara Leão. 

Evento aconteceu no auditório da OAB Uberaba e foi uma 
realização das Comissões de Direito do Consumidor e da OAB Jovem. 

OAB Uberaba realiza 
palestra na Semana do 
Direito do Consumidor 



IGUALDADE RACIAL 
EM PAUTA

Diretoria da OAB Uberaba e membros da Comissão da 
Promoção da Igualdade Racial da 14ª Subseção recebe-
ram, no dia 29 de março, o ex-presidente da Fundação 
Palmares e, atualmente, Coordenador-Geral de Polí�cas 
Étnico Raciais no Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Dr. Vanderlei Lourenço.

Durante o encontro, temas relevantes para a comuni-
dade negra foram discu�dos e apresentados os projetos 
levantados para o triênio 2022/2024, como também os 
trabalhos que estão sendo realizados em prol da igualda-
de Racial.

CONFIRA NOSSOS CONVÊNIOS COM DESCONTOS 
ESPECIAIS PARA ADVOGADOS INSCRITOS

VACINAÇÃO 
CONTRA A GRIPE

Advogados, advogadas e dependentes puderam se 
vacinar contra a gripe nos dias 31 de março e 1º de abril, 
durante a Campanha de Vacinação An�gripal 2022 
realizada pela CAA MG em todo o estado.

Foram disponibilizadas doses da vacina tetravalente, 
que imuniza contra os vírus das gripes H1N1, H3N2 e os 
dois �pos da gripe B para quem se cadastrou previamen-
te. A vacinação aconteceu em sistema de drive thru, na 
porta da sede da 14ª Subseção. O presidente Eduardo 
Augusto Jardim acompanhou o início dos trabalhos. 


