
MARCANDO PRESENÇA

Av. Maranhão, 1460 - Mercês - CEP: 38050-470 - Uberaba-MG - Telefone (34) 3334-9600
www.oabuberaba.org.br  |  oabuberaba@oabuberaba.com.br

PRODUZIDO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS  DO 
BRASIL DE MINAS GERAIS - 14ª SUBSEÇÃO OAB UBERABA

(34) 99993-7982 @oabuberaba OAB Uberaba

POR DENTRO
DA ORDEM
BOLETIM DE NOTÍCIAS

15/01 a 15/02/2019

POSSE DA DIRETORIA
2019-2021

OAB UBERABA PRESENTE EM ATO EM
DEFESA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

O ato foi organizado pela Associação Mineira 
dos Advogados Trabalhistas - AMAT, em parceria 
com a OAB Uberaba, e contou, ainda, com a 
par�cipação da Associação dos Magistrados da 
Jus�ça do Trabalho da 3ª Região – AMATRA3, do 
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário 
Federal no Estado de Minas Gerais – SITRAEMG, 
da Associação Nacional dos Procuradores do 
Trabalho – ANPT.

OAB Uberaba par�cipou do ato em Defesa da 
Jus�ça do Trabalho e dos Direitos Sociais, 
realizado no dia 21 de janeiro.  

De acordo com a Delegada da AMAT e 
Secretária Geral da OAB Uberaba, Flávia Fachineli, 
o ato não foi polí�co, mas sim técnico, visando a esclarecer à sociedade a importância da Jus�ça do 
Trabalho, bem como a desmis�ficar inverdades sobre a ins�tuição. Para tanto, foi distribuída "Carta à 
Sociedade Brasileira" com informações sobre a Jus�ça do Trabalho.

Em Minas Gerais o ato também foi realizado nas cidades de Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, 
Contagem, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, João Monlevade, Muriaé, Patos de Minas, 
Pouso Alegre, Uberlândia e Varginha.

O Presidente da OAB Uberaba, Eduardo Azank, ressaltou que a OAB está vigilante quanto à suposta 
intenção de ex�nção da Jus�ça do Trabalho. Aduziu que a OAB é defensora da Jus�ça do Trabalho e, 
inclusive, defende a manutenção e ampliação dos direitos trabalhistas. 

VISITA À PENITENCIÁRIA - Presidente da OAB Uberaba, Eduardo Azank, acompanhado 

dos colegas Leuces Teixeira de Araújo, Trícia Roza e Rodrigo Bueno Braga, es�veram presentes na 
Penitenciária Aluízio Ignácio de Oliveira, no dia 23/01 e foram recebidos pelo Diretor de Segurança 
Josiley.  Após conversas e visitas ao estabelecimento restou constatada a necessidade de instala-
ção de um aparelho de ar condicionado na sala em que são realizadas as audiências virtuais, bem 
como o aumento/reforma do parlatório e a troca de algumas peças (armário/cadeiras). Assim, 
após definirmos as prioridades, e de acordo com a nossa possibilidade financeira, iremos resolver 
todas as questões.

INSS DIGITAL
Recebemos o guia prá�co atualizado do INSS Digital. 

Agora, ao escolher o município que será realizada a 
análise, podemos escolher também a Agência da 
Previdência Social.  

O Guia Prá�co está disponível para download no site 
da OAB Uberaba: www.oabuberaba.org.br.

NOTA SOBRE OS RISCOS 
DERIVADOS DE BARRAMENTOS

A 14ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais - OAB Uberaba, com a 
intenção de prevenção e de seu papel social, diante dos graves fatos ocorridos no dia 25 de 
janeiro de 2019, em Brumadinho, Minas Gerais, resultantes do rompimento de uma barragem 
de rejeitos de mineração e a preocupação nacional em face de novos desastres, vem a público 
para: 1) Manifestar solidariedade a todos a�ngidos; 2) Ponderar que o Direito seja o norte das 
devidas responsabilidades; 3) Salientar a existência de instrumento administra�vo adequado à 
localização de empreendimentos altamente impactantes, como o Zoneamento Ecológico 
Econômico; 4) Apoiar o desenvolvimento econômico, porém sem negligenciar do que lhe é mais 
primoroso: o social e o meio ambiente; 5) Requerer às autoridades de controle e fiscalização 
(federais, estaduais e municipais) a intensificação e verificação dos barramentos no município 
de Uberaba-MG, que possam representar o mesmo risco; 6) Se disponibilizar para o que for 
necessário, dentro dos limites norma�vos e é�cos, norteadores dessa representação de classe.

Uberaba-MG, 29 de janeiro de 2019 

Presidente da 14ª Subseção da Ordem dos Advogados 
Eduardo de Carvalho Azank Abdu 

do Brasil de Minas Gerais - OAB Uberaba

14ª Subseção da OAB Minas Gerais - Uberaba
Presidente da Comissão de Direito Ambiental da 

Rodrigo Borges de Barros

Diretoria da OAB Uberaba, nas pessoas de Eduardo Azank (presidente), Rodrigo Vaz (vice-presidente), 
Flávia Fachineli (secretária geral), Ariete Miziara (secretária geral adjunta), Paulo Pimenta (tesourei-
ro) e Jairo Prata (diretor ins�tucional adjunto), reuniu-se no final da tarde desta quarta-feira (30). Em 
pauta temas relacionados à gestão estratégica, estrutura �sica das salas da OAB, comissões, realiza-
ção de assembleia geral e assembleias setoriais, realização de eventos e deliberação sobre as suges-
tões dos advogados da subseção para questões do dia a dia da advocacia.

A diretoria da OAB Uberaba, nas pessoas 
de Eduardo Azank (presidente), Rodrigo Vaz 
(vice-presidente), Flávia Fachineli (secretária 
geral) e Ariete Miziara (secretária geral 
adjunta), reuniu-se na tarde desta segunda-
feira (04), em Belo Horizonte, com a Diretoria 
da Seção da OAB Minas Gerais e com a 
Diretoria da Caixa de Assistência dos 
Advogados.

Os diretores trataram de questões adminis-
tra�vas, firmaram, mutuamente, apoio e 
parceria com vistas ao melhor atendimento 
aos interesses dos advogados e advogadas, e, 
foi formalizado, pelos diretores da OAB 
Uberaba, o convite para presença na posse 
fes�va a ser realizada, no dia 23 de fevereiro, 
no Le Castelly Prime, em Uberaba.

REUNIÃO EM BH

A Diretoria da 14ª Subseção retorna a 
Uberaba com um computador, que será 
instalado na Biblioteca da sede, bem como 
com as carteiras da OAB a serem entregues, 
em data a ser designada, aos novos advogados 
e estagiários.

Presidente da OAB Uberaba, Eduardo Azank, e o Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da 
OAB Uberaba, Dr. Gilmar José Raimundo, reuniram-se com os gerentes do INSS Uberaba, Sr. Sérgio 
Murilo Vilarinho dos Reis e Marcelo Fernandes da Silveira no dia 21/01, para entendimento dos 
problemas enfrentados pelos advogados previdenciários e foram informados que:

- Ficou agendada em data próxima, a visita dos gerentes à sede da OAB/Uberaba para demonstrar o 
funcionamento da plataforma eletrônica pela qual o(a) advogado(a) poderá realizar os requerimentos 
eletronicamente sem precisar agendar posteriormente para apresentar os documentos originais, o que 
irá agilizar a tramitação dos pedidos.

-  Recentemente fora disponibilizado um guichê exclusivo para advogados, com o atendimento direto 
pelo servidor Leonardo, das 7h às 13h, por ordem de chegada;

- O funcionamento do INSS à tarde em todo o Brasil ocorre somente com horários previamente 
agendados, e, diante da falta de servidores, torna-se inviável deslocar outro funcionário para atender 
neste período, pois comprometeria a análise e deferimento dos pedidos já protocolado;
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REUNIÃO COM OS GERENTES DO INSS
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O Presidente da OAB Uberaba, 
Eduardo Azank e o Conselheiro 

Lucas Nabut, par�ciparam, no dia 30/01, 
da solenidade de Colação de Grau dos 
alunos do curso de Direito da Uniube. 

Azank foi o Paraninfo da Turma e Lucas 
Nabut, o nome da Turma. Em seu 

discurso, Azank falou aos formandos 
sobre a importância de reerguerem as 

bandeiras da é�ca, moral e hones�dade. 
Parabéns a todos os bacharéis!

Data: 23/02/2019 - 21h

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção 
Minas Gerais e a 14ª Subseção da OAB MG - 
Uberaba convidam para a SESSÃO SOLENE DE 
POSSE DA DIRETORIA DA 14ª SUBSEÇÃO 
TRIÊNIO 2019-2021.

Convites Femininos: R$ 100

Le Castelly Prime - Rodovia MG 427, km 32, 
Uberaba - MG

Crianças de 6 a 11 anos: R$ 50,00

Informações: (34) 3334-9600.

Buffet Completo

Convites à venda na Secretaria da OAB 
Uberaba e Sala dos Advogados da Jus�ça do 
Trabalho e do Fórum. 

Convites Masculinos: R$ 120

O presidente da OAB Uberaba ressaltou ainda, a importância de todas as Comissões, bem como a 
integração das mesmas entre si, Diretoria e Conselho para que a OAB Uberaba esteja efe�vamente 
presente no dia a dia dos advogados e advogadas.

Ao todo serão 35 Comissões cujos presidentes serão empossados no dia 23/02, na Solenidade de 
Posse da Diretoria da OAB Uberaba Triênio 2019-2021, às 21h, no Le Castelly Prime.

Presidente da OAB Uberaba, Eduardo Azank, reuniu, na tarde do dia 06/02, diretores, conselheiros e 
presidentes das Comissões da Gestão 2019-2021.

Reunião com Presidentes de Comissões

Azank explicou que os presidentes já foram designados para que possam, o quanto antes, iniciar seus 
trabalhos e montar suas equipes.

Atenta às necessidades dos profissionais que atuam na área previdenciária, a OAB Uberaba anuncia, 
para breve, curso especial sobre a Medida Provisória 871/2019, que mudou as regras de bene�cios do 
INSS, e, também, sobre o novo Texto da Reforma da Previdência, que está em via de ser publicado. 
Informamos ainda que referido curso não terá custo para os advogados e advogadas.

CURSO SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019

A OAB Uberaba, por meio da Comissão da Mulher Advogada, repudia a publicação da Resolução 
293/2019, pelo CREMERJ, na qual estabelece, em seu ar�go 1º, que “é vedado ao médico aderir e/ou 
subscrever documentos que restrinjam ou impeçam sua atuação profissional, em especial nos casos de 
potencial desfecho desfavorável materno e/ou fetal”, dentre eles o plano de parto ou similares. 
A Comissão da Mulher Advogada esclarece que é direito da gestante elaborar seu plano de parto, com as 
recomendações que achar per�nentes e que este documento não serve para coibir prá�cas necessárias 
à salvaguarda da mãe ou do bebê, quando realmente necessárias. 
O documento, regra geral, visa a proteção da figura da gestante ante a violência obstétrica, prá�ca 
vivenciada ro�neiramente nos hospitais do país, tais como: episiotomia sem fundamento ou anuência 
da mulher, manobra de Kristeller sem a real necessidade, infusão intravenosa ro�neira e de ocitocina em 
trabalho de parto, imposição de posição durante o trabalho de parto, entre outras. Destaca-se ainda, que 
esta Resolução não só diverge das orientações emi�das pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
como também ofende diretamente os princípios e garan�as fundamentais da pessoa humana.  

Parabéns aos 
aprovados!

Zema afirmou que a situação do governo estadual 
é de penúria, mas que está trabalhando pra tentar 
tornar Minas Gerais compe��va em relação aos 
demais estados, bem como para aumentar o número 
de empregos e pagar os salários do funcionalismo 
dentro da normalidade. 

Presidente Eduardo Azank (na foto com o advoga-
do e presidente do Sindicomércio Uberaba, Marcelo 
Árabe) esteve no dia 14/02, na Fiemg, onde governa-
dor de Minas, Romeu Zema, recebeu representantes 
das indústrias e comércio, bem como representantes 
de en�dades de classe e da sociedade civil. 

Azank anunciou que a OAB Uberaba irá encaminhar uma pauta ao governador para reivindicar o 
pagamento dos da�vos o quanto antes.

Reunião com o Governador Zema

OAB Uberaba, em parceria com a Helfen, promove o Curso 
de Oratória Aplicada à Prá�ca Jurídica, com o professor Savio 
Gonçalves. O curso se dará por meio de encontros semanais 
aos sábados, no período entre 23/03 e 04/05/19, sempre das 
8h30 às 12h, no auditório da OAB Uberaba - Avenida 
Maranhão, 1460, Mercês.

A carga horária total é de 20 horas, distribuídas em 6 
sábados consecu�vos e o inves�mento é de R$ 280,00 no 
boleto. Par�cipe! As inscrições podem ser realizadas no 
endereço: h�ps://www.helfen.com.br/curso-de-oratoria-oab.

Publicado no dia 12/02 o resultado 
preliminar da 2ª fase do XXVII 
Exame de Ordem. Os milhares de 
aprovados enfrentaram a prova 
prá�co-profissional no úl�mo dia 
20 de janeiro. Os aprovados de 
Uberaba já podem solicitar o 
registro como advogado na 14ª 
Subseção da OAB MG, que fica na 
Avenida Maranhão, 1460, no Bairro 
Mercês. Parabéns a todos!

SOBRE A OPERAÇÃO LAVA JATO
Diante das declarações do presidente do Conselho Federal da OAB pregando o fim da operação Lava Jato, 
o presidente da 14ª Subseção de Uberaba, Eduardo Azank, ressaltou, em entrevista ao Jornal da Manhã, 
que a opinião do presidente do Conselho Federal não representa a dos advogados. Ele fala por si. 
“Eu, par�cularmente, acho que a Lava Jato deve con�nuar normalmente, pois aqueles que pra�caram 
crimes devem ser inves�gados, processados e, se for o caso, punidos” – frisa o presidente da OAB 
Uberaba. Eduardo Azank vai além, destacando: “Entendo ainda que não é culpa da Lava Jato o país estar 
“parado”. A paralisia está ocorrendo em virtude dos desmandos dos governos passados, que pra�ca-
mente deixaram o Brasil em estado falimentar. Agora, o que a OAB de forma geral não aceita, é o desres-
peito ao devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa. Não podemos transformar o 
Ministério Público em um Super Poder, pois uma inves�gação errada que chega a ser anunciada 
publicamente ou uma prisão indevida podem causar danos irreparáveis”.
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