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Além do uso das 
redes sociais da OAB-
-MG, a campanha pela 
valorização da advo-
cacia é divulgada em 
jornais e emissoras de 
rádio. Distribua o ma-
terial para seus clien-
tes, amigos e familia-
res. Vista a camisa da 
advocacia. Juntos so-
mos mais fortes!!!

No mês do advogado, a OAB-MG lançou uma 
campanha de valorização da advocacia, destinada a 
conscientizar o público em geral da importância de 
sempre consultar os advogados e advogadas nos mais 
diversos momentos da vida. 

São diversos vídeos ilustrativos sobre a importância 
da consulta prévia com advogadas e advogados, para 
garantir a melhor orientação jurídica em situações 
do dia a dia, como aquisição de imóveis, divórcio, 
autuações fiscais, intimações, demissões e etc. 

Além dos vídeos, a OAB-MG distribuiu para todas as 
suas subseções camisas que simbolizam algumas das 
principais qualidades dos advogados e advogadas.

NA DÚVIDA, PROTEJA-SE. CONTRATE UM(A) ADVOGADO(A)!
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Prezados colegas,

Em janeiro de 2019, ao assumir a presidência da OAB-
-MG, nossa gestão se deparou com uma situação caótica e 
pré-falimentar. A OAB-MG devia mais de 40 milhões de reais 
para bancos, fornecedores, Fisco, Caixa de Assistência e 
Conselho Federal da OAB. Mais de 10 milhões de reais 
de créditos a receber das anuidades daquele exercício já 
haviam sido dados em garantia para instituições finan-
ceiras. As contribuições previdenciárias descontadas 
dos funcionários não tinham sido repassadas ao Fisco. 
Diversas sedes de subseções sofriam com ameaça de 
despejo ante não pagamento de aluguel. Os funcionários 
recebiam valores de sua remuneração parceladamente e 
com atraso e até o plano de saúde deles corria o risco de 
ser cortado pela inadimplência. 

Naquela altura, a OAB-MG tinha mais de 200 títulos pro-
testados na praça e contava com o absoluto descrédito co-
mercial. Até a energia elétrica de algumas salas de advoga-
dos chegou a ser cortada pela falta de pagamento.

Não havia mínimo controle sobre os contratos cele-
brados pela instituição, vários deles verbais, sem qual-
quer processo prévio de tomada de preços ou cotações. 
Tampouco havia qualquer transparência nos gastos, que 
permaneciam desconhecidos da classe. 

Os credores batiam literalmente às portas da OAB-MG 
todos os dias, cobrando o pagamento das suas faturas, to-
das assumidas pela gestão anterior (2016/2018). 

Como bons mineiros, trabalhamos muito e em silêncio, 
tratando a OAB-MG com a seriedade, transparência e hones-
tidade que ela merece. Assim, com o apoio de toda a classe, 
conseguimos ao longo desses dois anos e meio regularizar 
a situação administrativa e financeira da instituição, colo-
cando TODAS as contas em dia. 

Com enorme satisfação, podemos afirmar que hoje a 
OAB-MG não deve nada a ninguém. Todas as dívidas fo-
ram integralmente pagas!!!! 

Temos certidão NEGATIVA de protestos, algo inimaginá-
vel em janeiro de 2019. Não contratamos nenhum emprés-
timo bancário e não pagamos um CENTAVO de juros aos 
bancos. Contamos com os colegas que pagaram suas 
anuidades e entenderam o momento da instituição, 
aderindo aos planos de regularização de dívidas que 
lançamos nessa gestão. 

Revisamos todos os contratos e eliminamos gastos que 
não eram essenciais ao funcionamento da OAB-MG, tudo 
isso mantendo os serviços prestados e melhorando-os. 

Enxugamos nosso quadro de colaboradores e reorga-
nizamos diversos setores internos, como a Procuradoria, a 
Tesouraria e instalamos efetivamente a Controladoria. 

Mesmo enfrentando os enormes desafios impostos 
pela pandemia do COVID-19, a OAB-MG se modernizou 
e manteve o atendimento aos advogados, investindo 
em atualização dos seus sistemas de informática, com 
a implantação inovadora de um software único de ges-
tão, que permitirá a absoluta integração de todos os se-
tores da OAB-MG, permitindo melhor controle e, acima 
de tudo, melhor qualidade gerencial. 

Não nos descuidamos da defesa das prerrogativas dos 
advogados(as) e a Procuradoria das Prerrogativas atingiu 
número recorde de atendimentos. Não abaixamos a cabeça 
para aqueles que quiseram menosprezar a advocacia, ten-
tando retirar ou diminuir as salas dos advogados dos fóruns. 
Lutamos, resistimos, acionamos o CNJ e fomos à Justiça. 

Cobramos do Estado de Minas Gerais o pagamento dos 
honorários dos dativos e insistentemente defendemos os 
colegas que sofrem com o aviltamento dos seus honorários, 
atuando como assistente deles nos processos judiciais. 

Com a ajuda da Caixa de Assistência, nosso braço as-
sistencial, auxiliamos, com números recordes, os colegas 
necessitados, com a implantação de diversos benefícios es-
peciais e urgentes, até mesmo em razão da pandemia. 

A Escola Superior da Advocacia manteve seu papel im-
portantíssimo na educação continuada dos colegas e reali-
zou diversos eventos virtuais e gratuitos, nas mais diversas 
áreas do Direito, sempre mantendo a classe atualizada. 
Com grande satisfação, após muito sacrifício, anunciamos 
a aquisição da sede própria da ESA, em frente ao Fórum La-
fayette de BH, em espaço que certamente atenderá digna-
mente e com conforto a todos os colegas.

Agradecemos todos os colegas pela confiança e 
prestamos contas da gestão.
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AS CONTAS ESTÃO EM DIA!!!

Raimundo Cândido Júnior
Presidente da OAB-MG
Gestão 2019/2021

Presidente
Raimundo Cândido Junior
Vice-Presidente
Helena Edwirges
Santos Delamonica
Secretário Geral
Adriano Cardoso da Silva
Secretário Geral adjunto 
Valquiria Valadão

Tesoureiro
Alexandre Figueiredo
de A. Urbano
Tesoureiro Adjunto
Fabricio Souza Cruz
Diretor Institucional
Marco Antonio Oliveira Freitas
Diretor de Apoio as Subseções
Raimundo Cândido Neto
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A OAB-MG implantou seu portal da 
transparência, disponível no https://
www.oabmg.org.br/institucional/por-
tal/transparencia. 

O Portal da Transparência disponibi-
liza informações detalhadas da gestão 
administrativa, econômica e financeira 
da OAB-MG.

O Portal da Transparência é uma ini-
ciativa pioneira no âmbito da OAB/MG 
e a gestão 2019/2021 deseja e espera 
que todos os colegas possam acessá-
-lo, contribuindo com sugestões para 
seu aperfeiçoamento. 

A OAB-MG também conta com 
Ouvidoria Geral, cujos contatos são:

31.2102.5957
ouvidoria@oabmg.org.br

• Central de 
Apoio ao 
Advogado – 
PJE; 

• Atendimento 
mediante 
agendamento 
pelo site;

• Atendimento 
via whatsapp;

• Registro 
eletrônico de 
sociedades de 
advogados;

• Alteração 
contratual de 
sociedades de 
advogados por 
meio eletrônico;

• Distrato de 
sociedades de 
advogado por 
meio eletrônico; 

• Contratação 
e implantação 
de sistema 
gerencial único 
(TOTVS);

• Modernização 
do parque 
tecnológico; 

• Transmissão 
de eventos via 
YOUTUBE;

• Reuniões do Con-
selho Seccional por 
videoconferência; 

• Implantação da 
Controladoria; 

MAIS
NO PORTAL VOCÊ

TAMBÉM ENCONTRA

Conselho

Subseções 
e Unidades

Gestão e
Governança

Comissões

Perguntas
Frequentes

Financeiro

MAIS

TRANSPARÊNCIA

MODERNIDADE
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Reunião do Conselho 16/04

TÍTULOS PROTESTADOS POR
DÍVIDAS DA GESTÃO 2016/2018

TÍTULOS PROTESTADOS POR
DÍVIDAS PELA ATUAL GESTÃO 

205
Títulos

MAIS EFICIÊNCIA

18,45%

QUANTIDADE DE ADVOGADOS 
INSCRITOS GESTÃO 2016/2018

QUANTIDADE DE ADVOGADOS 
INSCRITOS PELA ATUAL GESTÃO 

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 
INSCRITOS PELA ATUAL GESTÃO 

Crescimento de109.927
INSCRITOS

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS 
DA OAB/MG GESTÃO 2016/2018

EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS
PELA GESTÃO 2016/2018

(dezoito milhões e cento e vinte 
e cinco mil e seiscentos reais)

R$ 18.125.600,00 

JUROS BANCÁRIOS
GESTÃO 2016/2018

JUROS BANCÁRIOS
PELA ATUAL GESTÃO 

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 
PELA ATUAL GESTÃO 

NENHUM

NENHUM

NENHUM

EFICIÊNCIA

TRANSPARÊNCIA

EFICIÊNCIA

TRANSPARÊNCIA

EFICIÊNCIA

TRANSPARÊNCIA

(dois milhões e duzentos e dez mil e novecentos 
e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos)

R$ 2.210.994,37 

INSCRITOS
130.206

1063
Funcionários

Funcionários
951

10,53%
Redução de
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A gestão 2019/2021 
já realizou 20 (vinte) 
sessões do Conselho 

Seccional. Mesmo com 
a pandemia, as sessões 

continuam, agora por 
videoconferência e com 

muito mais economia 
aos cofres da OAB-MG. 

Reunião do Conselho 16/04

MAIS

REPRESENTATIVIDADE 
E PARTICIPAÇÃO

TAMBÉM FORAM CRIADAS 
AS SUBSEÇÕES DE:

Presidente Olegário 
Candeias 
Porteirinha 
Virginópolis 
Silvianópolis 
Tarumirim 
São João do Paraíso 
Santa Rita de Caldas 
Jaíba 
Lajinha 
Alvinópolis 
Ipanema 
Águas Formosas 
Novo Cruzeiro 
Espinosa 
Carmo do Cajuru MINAS GERAIS

É a OAB-MG 
presente em 
todo o estado.
Já são 248
subseções.
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MAIS PRERROGATIVAS

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2020 2021

2020 2021

Em torno de

Atendimentos Atendimentos

Em torno de

Em torno de

Em torno de

Em torno de

Em torno de

Em torno de

Em torno de

Em torno de

Em torno de

Em torno de Em torno de

Atendimentos até 
agosto de 2021

Novos processos
autuados

Atendimentos 
realizados 

Atendimentos 
realizados 

Atendimentos 
realizados 

Atendimentos 
realizados 

Atendimentos 
realizados 

Atendimentos 
realizados 

Atendimentos 
realizados até 

agosto de 2021

Atendimentos 
realizados até 

agosto de 2021

Atendimentos 
realizados até 

agosto de 2021

ATENDIMENTOS 
REALIZADOS VIA 
E-MAILS 

AUTUAÇÃO
DE NOVOS
PROCESSOS

ATENDIMENTOS 
REALIZADOS 
VIA TELEFONE 
FIXO

ATENDIMENTOS 
REALIZADOS 
VIA PLANTÃO
0800

ATENDIMENTOS 
REALIZADOS VIA 
WHATSAPP
DO PLANTÃO
08000 

Novos processos
autuados

Novos processos
autuados até 
31/08/2021

3.724 2.100 7.100

614

5.731

1.614

3.250

2.900

1.400

2.100

6.600

2.500

4.045

330 785
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MAIS PRERROGATIVAS
ADVOCACIA UNIDA NA DEFESA DAS PRERROGATIVAS
A defesa das prerrogativas e valorização da advocacia: luta de toda a classe!!!

OAB Minas participa do ato em defesa da Justiça do Trabalho
A possibilidade de extinção da Justiça do Trabalho levou advogados, membros do judiciário, representantes de insti-
tuições e movimentos sindicais trabalhistas a se manifestarem durante ato público, realizado em todo o país. Em Belo 
Horizonte, a manifestação ocorreu em frente ao Fórum da Justiça do Trabalho, no Barro Preto.

Prerrogativas no
acesso aos Fóruns

O presidente da OAB Minas, Raimundo Cândido Júnior, e o 
tesoureiro, Alexandre Figueiredo Urbano, se reuniram com o 
conselheiro federal e presidente do Instituto dos Advogados de 
Minas Gerais (IAMG), Felipe Martins Pinto, para tratar das res-
trições que vêm sendo aplicadas ao acesso da advocacia às 
dependências dos fóruns no estado.

OAB Minas consegue trancamento
de ação penal contra advogado

A seccional mineira, por meio dos órgãos de prerro-
gativas, conseguiu o trancamento de ação penal na 
5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) contra assessor jurídico da gestão an-
terior da Procuradoria Municipal de Pouso Alegre. 
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OAB Minas garante mais uma vitória importante para
a advocacia mineira no TJMG

A Seccional Mineira, por meio da atuação dos órgãos 
de prerrogativas, obteve grande vitória junto ao Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais. Em Correições Par-
ciais manejadas pela OAB/MG restou afastada pena-
lidade de multa aplicada aos advogados, por juízes 
de primeira instância do interior, com fundamento no 
Artigo 265 do Código de Processo Penal, que trata do 
abandono de processo.

Prerrogativas: Denúncia por Calúnia Rejeitada
A 3ª Vara Criminal da Comarca de Betim rejeitou denúncia 
ofertada por membro do Ministério Público em desfavor de 
advogado mineiro por palavras alocadas em petição no exer-
cício profissional. O magistrado fundamentou sua decisão na 
ausência de intenção de imputar crime com a manifestação 
protocolado nos autos. A OAB/MG, por meio da Procuradoria 
de Prerrogativas, interveio no inquérito como assistente do 
advogado, tendo em vista que a Constituição e o Estatuto da 
OAB o asseguram inviolabilidade por atos e manifestações 
praticadas com fulcro de exercer o direito constitucional à 
defesa (Artigo 133 e Artigo 2º, §3º, respectivamente).

OAB Minas realiza ato em repúdio ao “aviso” de juiz da Comarca de Pouso Alegre
 Cerca de 70 advogados realizaram manifestação em frente do Fórum de Pouso Alegre. O ato foi em repúdio ao “aviso” 
da 1ª Vara Cível da Comarca, no qual o juiz Gustavo Henrique Moreira do Vale afirmava que os honorários de sucumbência eram 
das partes e não do advogado. Ao divulgar amplamente o “aviso”, o magistrado não só ofendeu a classe dos advogados, como 
também desrespeitou o artigo 85 novo Código de Processo Civil que determina que “a sentença condenará o vencido a pagar 
honorários ao advogado do vencedor”.
 A decisão foi duramente rechaçada pela seccional mineira e pela Subseção de Pouso Alegre e fez com o que o magistra-
do voltasse atrás e publicasse um segundo “aviso”, tornando sem efeito o anterior.

VITÓRIA DA 
ADVOCACIA
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TRF1 garante prerrogativa de advogado
em inquérito na Polícia Federal

Por meio dos órgãos de defesa das prerrogativas, a 
OAB Minas assegurou a um advogado o direito de não 
depor como testemunha em inquérito penal em trâmite 
na Polícia Federal. O profissional foi intimado, indevi-
damente, após ter se negado a entregar documentos 
sigilosos de um processo em que era constituído.

Conselho Pleno aprova voto de repúdio contra violência cometida a um advogado
Os conselheiros da OAB Minas aprovaram, por unanimidade, voto de repúdio contra agressões sofridas 
pelo advogado Gabriel Tolentino, de Sete Lagoas, ocorrido dentro da delegacia de trânsito da cidade. O 
manifesto foi um dos temas principais da reunião do Conselho Pleno, conduzida pelo presidente da OAB 
Minas, Raimundo Cândido Júnior. Durante a reunião, também foram julgados processos administrativos, 
ético-disciplinares e de inscrição; homologados novos conselheiros subseccionais; aprovada a criação 
da subseção de Porteirinha e a Comissão de Responsabilidade Civil da Ordem mineira; apresentados 
mecanismos tecnológicos desenvolvidos para proporcionar mais celeridade e facilitar os trâmites das 
reuniões além de debatidos assuntos institucionais.

OAB Minas intervém e Justiça Federal concede se-
gurança a advogado de ter acesso aos autos peran-

te a Promotoria de Justiça
A Justiça Federal assegurou a um advogado mineiro o acesso aos 
autos de um processo que tramitava em segredo de justiça na 3º 
Promotoria de Defesa da Saúde. A decisão favorável foi concedida 
após a OAB Minas, por meio dos órgãos de prerrogativas, impetrar 
mandado de segurança na Justiça Federal, que entendeu se tra-
tar de violação da prerrogativa do advogado constituído e, conse-
quentemente, do direito do cidadão a ter ampla defesa.
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OAB Minas e de Sete Lagoas mobilizam dezenas de pessoas durante ato em frente à Delegacia de Trânsito
A advocacia da Região Metropolitana de Belo Horizonte e integrantes da sociedade civil se reuniram em frente à Delegacia de Trân-
sito de Sete Lagoas para desagravar o advogado Gabriel Tolentino. O ato público foi realizado pela OAB Minas em conjunto com a 
Subseção de Sete Lagoas e mobilizou dezenas de pessoas que repudiaram as agressões sofridas por Tolentino.

Vitória das prerrogativas:
advogado mineiro é desobrigado a pagar multa

Mais uma vitória importante para a advocacia mineira 
foi garantida pela OAB/MG junto ao TJMG. Após impe-
tração de mandado de segurança, interposto pelos ór-
gãos de prerrogativas da instituição, um advogado mi-
neiro foi desobrigado de pagar multa correspondente a 
dez salários mínimos. A penalidade havia sido aplicada 
por um juiz de primeira instância da comarca de Muriaé, 
em referência ao Artigo 265, do Código de Processo Pe-
nal, que trata de abandono injustificado da causa.

OAB/MG realiza atos de desagravo
durante o Mês da Advocacia

A Seccional Mineira, por meio da sua Câmara de Desa-
gravo Público e dos Órgãos de Defesa das Prerrogati-
vas, realizou ato de desagravo público virtual em favor 
do advogado Luiz Gustavo Scarpelli dos Santos Reis. 
Segundo o relatório, o advogado alega ter sofrido ca-
lúnias, injúrias e difamações no exercício da profissão, 
atuando contra organização criminosa italiana. Devido 
a isso, os integrantes dessa organização criaram Fake
News manchando a imagem do advogado.

VITÓRIA DA 
ADVOCACIA
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OAB Minas faz manifesto pela apuração do assassinato de advogado em Monte Carmelo
A advocacia de Monte Carmelo e região se reuniu em passeata a favor da apuração rápida e punição pelo assassinato do advoga-
do Newton Joaquim Vieira, ocorrida na zona rural do município. Há suspeitas de que o crime tenha ligações ao exercício profissio-
nal. O advogado foi alvejado pelas costas, sem direito de defesa.

Deputado Federal discute com dirigentes da OAB Minas sobre prerrogativas dos advogados
O Deputado Federal Paulo Abi-Ackel esteve reunido com a diretoria da OAB Minas. Na ocasião, eles trocaram ex-
periências a respeito de um Projeto de Lei, de autoria do deputado, para incluir disposições sobre a atividade pri-
vativa de advogado, a fiscalização, a competência, as prerrogativas, as sociedades de advogados, os honorários 
advocatícios e os limites de impedimentos ao exercício da advocacia.
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Uberlândia recebe a Caravana Nacional das Prerrogativas
A OAB Nacional, em parceria com a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, com a 
Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB-MG e a Comissão de Defesa das Prerrogativas da OAB Uber-
lândia promoveu a Caravana Nacional das Prerrogativas, em Uberlândia. O presidente da Comissão Nacional de Defesa das 
Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Alexandre Ogusuku, coordenou os trabalhos. Foram realizadas visitas à Polícia 
Militar de Uberlândia, Polícia Civil, Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Prefeitura Municipal de Uberlândia com o objetivo de 
aprimorar as condições de trabalho para exercício pleno da advocacia, com ênfase no diálogo com as instituições.

Conselho repudia violação das prerrogativas
O Conselho Seccional da OAB/MG reuniu-se extraordinariamente para discutir a respeito da invasão da Sala dos 
Advogados da Subseção de Pouso Alegre. O Conselho deliberou por realizar brevemente, naquela cidade, uma 
sessão de desagravo com a convocação de todos os advogados a participar do ato, que significou um grave des-
respeito às prerrogativas da classe, e a prática de ato caracterizador de exercício arbitrário das próprias razões e 
de ofensa a inviolabilidade dos advogados, assegurada pelo artigo 133 da Constituição Federal.

Advocacia - Atividade essencial
O Governo de Minas Gerais uniformiza em todo estado o entendimento de que a advocacia é considerada serviço essencial 
e enquadrada como atividade necessária, no novo plano “Minas Consciente - Retomando a economia do jeito certo”.
Vários municípios já haviam reconhecido a advocacia como serviço essencial, a pedido da OAB Minas, e agora o entendi-
mento é para todo o estado. O plano orienta a retomada segura das atividades econômicas nos municípios.
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Escola Superior da Advocacia
SEMPRE PRESENTE!!!

ESAMG
MINAS GERAIS

ESAMG
MINAS GERAIS

A Escola Superior de Advocacia (ESA) é um órgão da 
OAB/MG e foi criada em 12 de outubro de 1985. Desde sua 
criação, milhares de advogados e estagiários participam 
de congressos, seminários, cursos, palestras e outros even-
tos promovidos pela instituição.

A Escola Superior de Advocacia é o braço acadêmico 
da OAB, tem a função bem definida em manter os(as) 
advogados(as) e estagiários mineiros atualizados nas 
questões jurídicas, tanto sob o enfoque das inovações 
legislativas, quanto às atualidades doutrinárias e jurispru-

denciais. E esta missão vem sendo cumprida pela ESA 
desde sua criação.

A ESA-MG realizou mais de 150 (cento e cinquenta) 
eventos on-line, além de disponibilizar vasto conteúdo 
GRATUITO a toda a classe. 

Após 35 anos, finalmente, a ESA-MG terá sua sede pró-
pria, que será inaugurada até o final de 2021, melhorando 
significativamente suas instalações para continuar aten-
dendo os(as) advogados(as) com excelência!

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DA OAB/MG – ESA 
Rua Guajajaras 1.757, Barro Preto, Belo Horizonte - MG, CEP 30.180 -101
(31) 2102-8282
http://www.esamg.org.br/principal

Instituto de Ciências Jurídicas x ESA

PÓS GRADUAÇÃO 

ESAMG
MINAS GERAIS

ESAMG
MINAS GERAIS

Condições diferenciadas para advogados e até bolsas 
integrais para cursos de especialização na modalidade EAD

3003–2808
contato@posesa.com.br
www.posesa.com.br
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CAA-MG 

DA ADVOCACIA MINEIRA

O BRAÇO ASSISTENCIAL 

CAAMG
MINAS GERAIS

A CAA-MG está sempre à disposição do advogado e da advogada e oferta diversos auxílios/benefícios:

Auxílios que independem de comprovação de 
carência socioeconômica: Entre em contato com a CAA-MG 

e saiba mais sobre:

Auxílios que dependem de comprovação de 
carência socioeconômica:

Auxílio Funeral: destinado ao reembolso de despesas 
com o funeral do(a) advogado(a) ou estagiário(a), con-
siderando tais despesas, exclusivamente, relacionadas 
ao sepultamento. Será pago a pessoa que efetivamente 
arcar com as despesas, ou seja, aquela cujo nome cons-
tar na nota fiscal.

Auxílio Maternidade: destinado à advogada, após o 
parto, e mediante comprovação do efetivo exercício da 
advocacia como autônoma. Quando for o caso de nati-
morto ou aborto espontâneo.

Auxílio de Acolhimento: destinado à advogada ou es-
tagiária que tenha dado à luz; e aos advogados e estagi-
ários cujas mulheres tenham dado à luz ou que compro-
vem a gestação.

Auxílio Mensal - concedido ao profissional incapa-
citado permanente ou temporariamente de exercer a 
profissão, por situações especiais de vulnerabilida-
des sociais, tais como: desproteção social, fragilida-
de sócio familiar, catástrofes, bem como por motivo 
de reclusão, por motivo de pena ou alienação mental, 
e especialmente por motivo de doença; 

Auxílio Extraordinário - concedido ao profissional 
para reposição de despesas, devidamente comprova-
das, com a sua pessoa e ou seus dependentes, com 
hospitalização, honorários médicos, exames e medi-
camentos; desde que comprovada a necessidade e 
urgência médica.

Auxílio Educacional - consistente na concessão de bolsas 
de estudos, parciais ou totais, em Instituições de Ensino creden-
ciadas pela Diretoria da CAA/MG ou pela Diretoria da OAB/MG; 

Auxílio Especial - concedido ao (à) advogado (a) que 
tenha filho portador de necessidades especiais e esteja em 
tratamento especializado, mediante comprovação médica; 

Auxílio Alimento - concedido ao (à) advogado (a) 
ou seus dependentes, para compras de itens de gê-
nero alimentício em estabelecimentos como super-
mercados, hipermercados e mercearias.

• ISENÇÕES DE ANUIDADES
• OAB SAÚDE – é um plano de saúde administrado pela 

Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. A 
CAA/MG, por meio da OAB/SAÚDE, no intuito de garantir 
aos advogados(as), familiares e estagiários(as) inscritos 
na OAB/MG, acesso a serviços médicos de qualidade e 
com preço justo.

• OAB VOX - Plano de telefonia da operadora Claro, ex-
clusivo para advogados(as), estagiários(as), familiares e 
dependentes em todo o estado de Minas Gerais. 

• MINAS DIGITAL – certificados digitais a baixo custo
• MEU ESCRITÓRIO – salas equipadas para uso de ad-

vogados(as)
• OAB SEGUROS

RUA ALBITA, 260, CRUZEIRO - BELO HORIZONTE / MG 

https://www.caamg.org.br/(31) 2125-6300

En
si

no
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