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ALUNA REPRESENTANTE DO GRUPO: Bárbara Viegas Carvalho.
ALUNAS PARTICIPANTES: Claudete Aparecida de Melo Sato, Daniella Gimenes
Andrade, Laila Nader Mendes Massa, Larissa Balsamao Amorim, Rosana Fontaniello e
Thais Resende Azevedo Ribeiro

1. INTRODUÇÃO
O Projeto de Inserção Social “OAB Minas na Praça” desenvolvido pelas alunas
do Programa de Pós Graduação Stricto Senso (mestrado) em Constitucionalismo e
Democracia da Faculdade de Direito do Sul de Minas em parceria com a Comissão da
OAB Jovem da 25ª Subseção da OAB na cidade de Poços de Caldas/MG teve como
objetivo social fornecer ao cidadão orientações jurídicas gratuitas com o intuito de
esclarecer dúvidas e direcionar o caminho a ser percorrido por ele na busca da solução
de seu problema junto aos órgãos da administração pública e/ou junto ao poder
judiciário.

2. PROBLEMÁTICA
Levar informação para uma população formada por uma maioria que não tem
esse acesso de forma adequada e eficiente, seja pela deficiência do poder público em
atendê-la, ou seja, pela falta de recursos para arcar com as despesas de uma
orientação jurídica por um profissional legalmente habilitado, é um papel importante a
ser desenvolvido tanto pelos profissionais do direito, quanto pelos estudantes e
pesquisadores da área.
Desta forma, o grupo de alunos do presente projeto de inserção social buscando
transformar o conhecimento adquirido durante as aulas do curso de Mestrado da
Faculdade

de

Direito

do

Sul

de

Minas

–

FDSM,

área

de

concentração
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“Constitucionalismo e Democracia”, em práticas sociais na cidade de Poços de Caldas
e em parceria com a 25ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Minas Gerais,
participou das atividades do evento “OAB vai à Praça” levando informação e
conhecimento à população em diversas áreas do direito.

3. OBJETIVOS
O projeto de inserção social desenvolvido juntamente à 25ª Subseção da OABMG teve como principais objetivos:

1) solucionar dúvidas jurídicas dos cidadãos atendidos;
2) fornecer à população atendida informações sobre cidadania e direitos sociais;
3) conscientizar a população sobre a importância de seu papel na promoção da
democracia e da cidadania; e
4) aproximar a população da comunidade acadêmica e jurídica.

4. METODOLOGIA
A metodologia inicial foi bibliográfica especialmente com foco nas premissas
constitucionais do direito à informação e da dignidade da pessoa humana, e,
posteriormente, prestadas informações jurídicas, em diversas áreas do direito e em
campo, precisamente na Praça Central de Poços de Caldas. Tendas foram montadas
na praça e teve como público alvo o cidadãos que transitavam no local. O projeto foi
desenvolvido em parceria com a OAB Jovem onde os profissionais advogados
participavam orientando o público que aderiram com grande entusiasmo. O evento teve
o apoio das redes de comunicação local iniciando-se às 9:00 horas e terminando às
13:00 horas.

5. RESULTADOS
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Pelo trabalho desenvolvido, pode-se observar através das entrevistas e diálogos
estabelecidos com os participantes, que estes eram cidadãos carentes, com dúvidas
relacionadas na sua maioria sobre questões de família, consumerista,trabalhista e
previdenciária, sendo estes os fatos que afetam corriqueiramente suas vidas. Portanto,
o estudo realizado junto ao Mestrado da Faculdade de Direito do Sul de Minas, com
área de concentração em Constitucionalismo e Democracia foi de grande valia,
sobretudo,na prática de atividades sociais.
Os resultados foram positivos tendo os participantes se manifestado no sentido
de que tais orientações foram válidas esclarecendo muitas de suas dúvidas, e, quando
a questão era mais específica estes eram direcionados a procurarem órgãos
específicos responsáveis. Logo, conceitos básicos como cidadania, direitos e garantias
fundamentais

preceituados

na

Constituição

Federal

e

Leis

ordinárias

foram

determinantes para o êxito deste evento.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sob o contexto apresentado nos itens supra, tem-se que o projeto de inserção
desenvolvido tratou-se de prestação de serviço social em que foi disponibilizado para o
cidadão atendimento em diversas áreas do direito. O projeto/evento destaca o papel
social dos advogados e da OAB enquanto instituição que pugna pelo princípio de
“defesa da Constituição, da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito, dos
direitos humanos, da justiça social” (artigo 44, I, da Lei 8.906/94-Estatuto da Advocacia
e da OAB).
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7. FOTOS DO PROJETO
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8. ANEXOS

a) Declaração da 25ª Subseção da OAB Poços de Caldas/MG da participação do
evento “OAB na Praça”;
b) Vídeo

