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Aconteceu

Tradicional Feijoada da OAB reuniu 
mais de 400 pessoas na Chácara 
Caiçaras para comemorar em 
grande es�lo o Mês do Advogado. 
O evento aconteceu no dia 9 de 
agosto e contou com os shows 
das bandas Sigma e Entre Amigos. 

Em homenagem ao Dia do Advogado, diretoria da 
OAB/Uberaba recebeu os colegas para um café durante a 
tarde do dia 11 de agosto. A Secretaria Municipal de 
Saúde, foi parceira do evento disponibilizando 
profissionais que ofereceram dentre outros, os serviços de 
aferição de pressão, teste de glicose, orientações 
nutricionais e sobre a dengue. Ao final do evento houve 
sorteio de vários brindes entre os presentes. 

UBERABA�2014

Mais de 60 advogadas marcaram presença na 
sede da OAB/Uberaba, no dia 7 de março para 
um “Café com as Advogadas” em homenagem 
ao Dia Internacional da Mulher. Foi um 
encontro descontraído com sorteio de brindes 
e ações comemora�vas. “Essa foi uma das 
formas de demonstrar nossa admiração pela 
força, garra e delicadeza da mulher”, comentou 
o presidente Vicente Flávio.

Jornal OAB/Uberaba ‐ Dezembro 2014
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Palavra do
Presidente

Mais um ano se encerra e de forma especial: Com um 

balanço totalmente posi�vo para a Advocacia! Em 2014 

conseguimos importantes vitórias que nos levam a 

acreditar que cada etapa vencida é o es�mulo que 

precisamos para seguir em frente enfrentando novos 

desafios. Com o imenso apoio e dedicação da Diretoria e 

Conselho Subseccional, promovemos diversos eventos e 

palestras trazendo maior qualificação aos profissionais 

da Advocacia, defendemos as prerroga�vas dos 

Advogados que, no exercício profissional, sofreram 

algum �po de limitação, seja através da Comissão de 

Prerroga�vas, seja diretamente pela Direção da OAB 

Uberaba, buscamos o diálogo e resolvemos impasses 

com outros operadores do Direito. Envidamos esforços 

para a reforma do Centro de Lazer, que se tornou uma 

realidade, restabelecemos a par�cipação dos Advogados 

Uberabenses no JAM – Jogo dos Advogados Mineiros 

mais uma vez com o �tulo geral da compe�ção, 

promovemos diversas a�vidades no cenário espor�vo, 

buscamos confraternizar e aproximar a classe através da 

fes�va Feijoada da OAB, conseguimos melhorias 

estruturais em salas de apoio,  buscamos através da 

parceria com o SEBRAE/MG curso de capacitação para 

escritórios de advocacia, algo inédito até então, cujo 

resultado foi um sucesso! 
Par�cipamos a�vamente da inclusão da Advocacia no 

Simples Nacional, regime tributário simplificado para os 

Advogados, que foi sem dúvida a maior conquista da 

classe nos úl�mos anos. Estamos na fase de orçamentos 

para a mobília e demais equipamentos da nova sede e as 

férias de 30 dias da Jus�ça Comum aconteceram. Com 

tanto trabalho fomos reconhecidos, juntamente com as 

demais subseções, seções e OAB Nacional, com o 

resultado da pesquisa realizada pelo DATAFOLHA, em 

julho de 2014, que colocou a OAB como ins�tuição de 

maior credibilidade do país, com 72% de aprovação 

diante da sociedade brasileira. É por isso que 

reafirmamos, enquanto a Advocacia cresce, 
a Sociedade se fortalece!

Um�ano�positivo
para�a�Advocacia

Vicente Flávio Macedo Ribeiro
Presidente da OAB/Uberaba

Jornal OAB/Uberaba ‐ Dezembro 2014
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Conquista

OAB�vai�mobiliar�nova�sede�e�
'Expresso�OAB'�voltará�a�circular

Retomadas em agosto, após uma pausa de dois anos, as 
obras do novo fórum de Uberaba devem ser concluídas até 
junho de 2015, segundo informações do responsável técnico, 
André Rocha.

A obra foi iniciada em 2010, mas a empresa que ganhou a 
licitação entrou em recuperação judicial dois anos depois e 
abandonou oficialmente a construção em fevereiro de 2013, 
com 75% do projeto concluído. Há três meses, outra empresa 
foi contratada pelo valor de R$ 10 milhões para terminar o 
prédio. Atualmente, a estrutura do Fórum Melo Viana, situado 
na Rua Lauro Borges, não comporta a quantidade de processos 
existentes. As varas cíveis, por exemplo, totalizam cerca de 50 
mil ações em andamento. 

O novo fórum possuirá 17 mil metros quadrados e sete 
pavimentos. O prédio está sendo construído de uma forma que 
garanta a acessibilidade da população e também melhore as 
condições de trabalho dos funcionários.

Obras�do�novo�fórum�de�Uberaba�
devem�ser�concluídas�até�junho

Diante da retomada das obras do 
novo fórum, a nova sede da 14ª 
Subseção da OAB começará a ser 
mobiliada. A informação foi dada pelo 
presidente da Seccional, Luis Cláudio 
Chaves.  “Tão logo a nova sede esteja 
mobiliada, vamos transferir as a�vida‐
des para o local”, disse o presidente. Com 
relação à sede atual, após a mudança, 
Luis Cláudio informou que até que o 
imóvel da Rua Lauro Borges seja vendi‐
do, uma parte dele estará à disposição 
do TJMG, desde que o Tribunal arque 
com as despesas do prédio. “É uma 
forma até de atenuar a questão da 
prestação jurisdicional. Vamos manter 
no prédio um andar para a OAB para 
termos um departamento de apoio ao 
advogado próximo ao Fórum e a nossa 
sede administra�va será transferida para 
o  n o v o  e n d e r e ç o ”,  j u s � fi c o u  o 
presidente da OAB/MG.

Com a mudança para a nova sede da 
OAB em Uberaba, também foi anuncia‐
do o retorno do Expresso OAB, serviço 
de transporte disponibilizado gratuita‐
mente para os advogados e estagiários 
com carteira. “É uma ó�ma no�cia, que 
vai facilitar muito a vida do advogado”, 

Pesquisa do Ins�tuto Datafolha, realizada durante o mês 
de junho de 2014, revela que a OAB é a ins�tuição mais 
confiável entre aqueles que a conhecem, com índice de 72% 
de confiança. A en�dade é seguida pelas Forças Armadas e 
Polícia Federal, com 70%.

A análise aponta que a população brasileira apoia as 
reivindicações da OAB, sendo que a maioria dos entrevista‐
dos considerou importantes ações movidas pela en�dade, 
como a Campanha por Eleições Limpas, que contou com o 
apoio de 88% dos entrevistados, assim como a luta por 
maior rapidez da jus�ça. As ações pela melhoria dos cursos 
de direito no país também aparecem com aprovação de 
77%.O Datafolha entrevistou 2.126 pessoas em 134 
municípios de todo o país.

OAB�é�a�instituição�de�maior�
credibilidade,�segundo�pesquisa�
do�Instituto�Datafolha

comemorou Vicente Flávio Macedo 
Ribeiro, presidente da OAB/Uberaba.

“Foi uma grande sa�sfação receber 
no�cias tão posi�vas, no que diz respeito 
à nova sede da OAB, ainda não ocupada  
em razão das obras do novo Fórum, pois 
nossa sede atual, da Rua Lauro Borges, 
serve de apoio à sala dos advogados. 
Temos uma excelente estrutura muito 

bem localizada, que infelizmente está 
fechada há dois anos. Mas estamos em 
fase de orçamentos da mobília e demais 
equipamentos para  a nova casa da 
OAB/Uberaba, podendo assim propor‐
cionar mais este conforto aos advogados 
de nossa cidade”, finalizou o presidente 
da OA B/Uberaba, Vicente Flávio 
Macedo Ribeiro. 

Jornal OAB/Uberaba ‐ Dezembro 2014
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As sociedades de Advogados poderão agendar a opção pelo 
Supersimples para o exercício de 2015, optando pelo enqua‐
dramento na Tabela IV do regime simplificado através do site 
da Receita Federal, entre os dias 02 e 30 de janeiro de 2015. A 
opção, se deferida, vale para o ano de 2015 retroagindo ao seu 
primeiro dia do mês de janeiro. O Supersimples é o sistema 
simplificado de tributação para as micro e pequenas empresas 
que unifica oito impostos em uma única guia de recolhimento.

 A inclusão da advocacia no Supersimples beneficiará todos 
os advogados do país. Sancionada em agosto, a Lei 
Complementar 147/14 estabelece uma tributação diferencia‐
da para milhares de profissionais. A inclusão das a�vidades 
advoca�cias na Tabela IV do regime simplificado de tributação 
irá reduzir os custos tributários para a advocacia com seus 
bene�cios, entre eles 4,5% de imposto para quem fatura até R$ 
180 mil por ano. O processo é feito exclusivamente pelo site da 
Receita Federal: 

h�p://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
 "Com o enquadramento da advocacia no Supersimples, a 

carga tributária para os Advogados serão reduzidas significa�‐
vamente. Sempre foi uma reivindicação da OAB e agora a 
expecta�va é de es�mulo à formalização dos escritórios de 
advocacia e  empresas junto à en�dade”, explicou o presidente 
da OAB/Uberaba, Vicente Flávio Macedo Ribeiro. É importante 
lembrar que a perda do prazo impossibilita a adesão no 
exercício de 2015 somente sendo possível para o próximo ano.

Bene�cios

Inclusões�de�advogados�no�Supersimples�
devem�ser�agendadas�para�janeiro�de�2015

Dentre os principais pontos constantes no texto do 

Novo Código de Processo Civil  aprovado no úl�mo dia 16 

de dezembro está o fim da compensação de honorários, a 

sua percepção pela pessoa jurídica e os honorários recursa‐

is, com regras que impedem o aviltamento na fixação do 

valor da sucumbência.
O novo CPC também estabelece a contagem de prazos 

em dias úteis, as férias para os advogados, que agora ficam 

estabelecidas entre os dias 20/12 e 20/01, a ordem 

cronológica para julgamentos, a in�mação na sociedade de 

advogados, a carga rápida em seis horas, além de criar um 

procedimento único para a sentença, menos burocrá�co e 

mais célere, mantendo assegurado o direito de defesa.
O projeto aprovado subs�tuirá o código de 1973, e será 

o primeiro elaborado em regime democrá�co. O novo CPC 

beneficia advogados, mas também cria ferramentas para 

lidar com demandas e acelerar a Jus�ça, altera o processo 

de ações de família e regulamenta a gratuidade da Jus�ça.

Novo�CPC�é�aprovado�pelo�Senado�e�
assegura�conquistas�para�a�advocacia

SUPERSIMPLES�NA�OAB
Para esclarecer dúvidas dos advogados sobre o bene�cio, uma 
mesa redonda abordou as novas a�vidades no Supersimples no 
dia 27 de novembro. Os advogados João Henrique Rodrigues 
Almeida e Paulo Emílio Derenusson e o contador Jânio Pontes 
abordaram questões jurídicas e contábeis para a opção ao 
regime simplificado. O evento foi aberto também aos demais 
profissionais liberais incluídos no Supersimples.

Presidente Vicente Flávio ladeado pelos palestrantes Jânio Pontes,
João Henrique Rodrigues Almeida e Paulo Emílio Derenusson 

Além de advogados, vários profissionais das novas áreas incluídas 
no Supersimples puderam conferir a palestra e esclarecer dúvidas

Jornal OAB/Uberaba ‐ Dezembro 2014
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PALESTRA DIREITO TRIBUTÁRIO ‐ Comissão de Direito 

Tributário da OAB/Uberaba realizou no dia 5 de agosto palestra sobre o 
tema “Planejamento Tributário – Aspectos Polêmicos e Questões 
Relevantes". O palestrante foi o Advogado Sebas�ão Rolon Neto, 
especialista em Direito Tributário e Mestre em Direito Cons�tucional. 
Consultor em tributos municipais do Ins�tuto Brasileiro de Administração 
Municipal ‐ IBAM, palestrante em inúmeros eventos nacionais e autor de 
ar�gos publicados em revistas especializadas.

ENTREGA DE CARTEIRAS: OAB/Uberaba entregou em 2014 mais de 190 carteiras a novos advogados(as) e estagiários(as). A 
úl�ma solenidade do ano aconteceu no dia 18 de dezembro com 14 carteiras entregues. O presidente Vicente Flávio Macedo 
Ribeiro ressalta que a en�dade procura sempre entregar a carteira rapidamente aos profissionais, a fim de possibilitar o início da 
a�vidade de imediato.

banco de

talentos
Acesse em nosso site, confira as 
vagas e cadastre seu currículo:

h�p://www.oabuberaba.org.br/banco‐de‐talentos

Inclusão

Advogados puderam conhecer no mês de outubro o 
Projeto de Implantação das Oficinas de Parentalidade na 
Comarca de Uberaba: um programa educacional e preven�‐
vo com o obje�vo de diminuir os conflitos familiares e a 
repe�ção de processos judiciais. O projeto foi apresentado 
pela 8ª Promotora de Jus�ça de Uberaba, Dra. Miralda Dias 
Dourado de Lavor.

Para o presidente da OAB/Uberaba, Vicente Flávio Macedo 
Ribeiro, em razão do conges�onamento de processos judiciais 
em todos os fóruns do País, outras prá�cas  vão surgindo como 
forma de conciliação de conflitos, dentre elas a  mediação, 
arbitragem, centrais de conciliações cíveis, de execução fiscal e 
de família. E a novidade que chegou à Uberaba, nessa linha, é a 
Oficina de Parentalidade, onde são tratadas prá�cas de solução 
de desarmonia entre familiares, o que merece nossa atenção 
pela eficiência que o projeto demonstra em seu obje�vo.  “Trata‐
se de importante instrumento pacificador, para demonstrar o 
quanto o relacionamento e a criação dos filhos podem ser 
afetados em razão dos desentendimentos próprios das separa‐
ções, inves�gação de paternidade, Lei Maria da Penha, enfim das  
brigas de relacionamentos”, disse o presidente. 

A primeira Oficina de Parentalidade aconteceu em 
novembro e as famílias que desejam par�cipar dos 
próximos projetos já estão sendo cadastradas. 

Projeto�das�O�cinas�de�
Parentalidade�é�apresentado�
aos�advogados�na�OAB

Jornal OAB/Uberaba ‐ Dezembro 2014
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Com a intenção de difundir e debater o 
conhecimento jurídico e processual e 
também de perpetuar a Escola de Direito 
Processual do Triângulo Mineiro na 
história da cultura jurídica mundial e elevar 
o nome de Minas Gerais, de Uberaba e de 
toda região neste cenário internacional, 
aconteceu nos dias 11 e 12 de setembro, 
no Centro de Cultura José Maria Barra, o 
Congresso de Direito Processual em 
Uberaba,  des�nado a  advogados, 
profissionais e estagiários de Direito. 

Em sua oitava edição, o Congresso de 
Direito Processual em Uberaba, que foi 
uma realização do IAMG ‐ Ins�tuto dos 
Advogados de Minas Gerais e do CEPAJ – 
Centro de Estudos e Promoção ao Acesso 
à  J u s � ç a  e m  p a r c e r i a  c o m  a 
OAB/Uberaba, contou com 28 palestran‐
tes que abordaram temas atuais sem 
deixar de abordar o Novo Código de 
Processo Civil. 

“O Congresso foi maravilhoso. 
Tivemos 800 congressistas, 28 palestran‐
tes, sendo três do exterior: um da 
Argen�na, um da Colômbia e uma do 
Chile. Efe�vamente, pelas ma�zes que 
temos aqui em termos de processo, é 
hoje o maior congresso de Direito 
Processual do Brasil. Para nós é uma 
grande sa�sfação ter em Uberaba em um 
só momento diversos doutrinadores que 
em nenhum momento encontraríamos 
no Brasil. Os temas foram atualíssimos. 
Estamos à beira de um novo código de 
processo civil e todos os palestrantes 
fazem observações sobre este novo 
texto”,  destacou Aparecido João 
D'Amico, vice‐presidente do Ins�tuto 
dos Advogados de Minas Gerais – 
Subseção Uberaba.

Para o presidente da OAB/Uberaba, 
Vicente Flávio Macedo Ribeiro, o 
Congresso foi muito pres�giado, haja 
vista a quan�dade de advogados e 
acadêmicos que es�veram no teatro do 
Sesi para acompanhar as palestras, como 
também pela qualidade dos palestran‐
tes. “O grande tema envolvido foi, sem 
dúvida alguma, o novo Código de 

Congresso�de�Direito�Processual�
em�Uberaba�atrai�grande�público

Conhecimento

Processo Civil”, que está aí tramitando 
no Congresso e que esperamos que seja 
aprovado e sancionado até o final do ano 
pela presidente Dilma. Estamos extre‐
mamente sa�sfeitos em relação ao 
sucesso deste evento e já estamos 
pensando na nona edição”, finalizou 
Vicente Flávio. 

HOMENAGENS ‐ Dentro da progra‐
mação do 8º Congresso de Direito 
Processual, aconteceu a cerimônia de 
entrega da “Comenda Professor Edson 
Prata”. A honraria, tem como obje�vo 
perpetuar o nome do advogado e 
professor, além de homenagear nomes 

do cenário jurídico que colaboraram e 
ainda colaboram na formação do 
conhecimento do Direito.  Foram 
homenageados os advogados Sérgio 
Murilo Braga, presidente da Caixa de 
Assistência dos Advogados de Minas 
Gerais (CAA‐MG) e Leo Trida Sene, 
professor da Universidade de Uberaba e 
autor de vários livros de Direito. 
Também foi agraciado com a honraria, o 
presidente do foro da comarca ubera‐
bense, o juiz Fabiano Rubinger de 
Queiroz. Também recebeu uma home‐
nagem especial o Dr. José Anchieta da 
Silva, advogado, mestre em Direito 
Comercial.

O Congresso de Direito Processual em Uberaba aconteceu nos dias 11 e 12 de setembro, no 
Centro de Cultura José Maria Barra e reuniu centenas de advogados e estudantes de Direito

Jornal OAB/Uberaba ‐ Dezembro 2014



8

Informa�zação

Os�desafios�e�os�benefícios�do�
Processo�Eletrônico�Judicial�(PJe)�

Desde agosto de 2013, ou seja, há mais de um ano, nós 
advogados de Uberaba, que militamos na Justiça do Trabalho, 
convivemos com o Processo Judicial Eletrônico, mais comu‐
mente chamado por sua sigla Pje.

O processo eletrônico é uma novidade que veio com a 
promessa de celeridade e economia processual. Para nós 
advogados significa o tão almejado momento em que não 
necessitaríamos mais de enfrentar a sacrificante espera nos 
balcões das secretarias das Varas do Trabalho para verificação 
dos processos. Para o Estado, incapaz de manter os quadros de 
servidores em número suficiente para atender a demanda atual 
e sempre crescente do número de processos em trâmite, um 
alívio. Para os trabalhadores que se socorrem ao Judiciário 
Trabalhista para resguardar seus direitos, a perspectiva de 
processos mais rápidos.

De início o PJe trouxe muitas preocupações, em especial aos 
colegas mais experientes que, por motivos diversos, tinham 
resistência em utilizar os benefícios da informática para o 
exercício da advocacia, mas como sua implementação parece 
ser irreversível, de uma forma ou de outra, todos estamos 
tendo que nos adaptar aos novos tempos, ainda que lamento 
por aqueles colegas advogados que deixaram a advocacia 
trabalhista por não conseguirem a transição.

Nós advogados, não estamos acostumados com mudanças 
bruscas na maneira de exercer a profissão, fato este até 
aceitável, tendo em vista a morosidade com que as Leis 
acompanham a modernização das relações. Tínhamos um 
Código Civil que ditou suas regras por oito décadas, um Código 
de Processo Civil vigente com a metade deste tempo e a uma 
CLT sexagenária nas relações entre patrões e empregados.

Assim, não era de se esperar que os advogados fossem 
experts em informática, requisito principal para o entendimen‐
to do PJe mineiro. O fato de não haver ainda no País uma 
uniformização quanto ao uso do processo eletrônico, só veio a 
confundir ainda mais o profissional do Direito, uma vez que, 
salvo raras exceções, cada Estado e cada Tribunal ainda utiliza 
um procedimento diferenciado para acesso ao processo 
eletrônico.

Entrementes, no horizonte um alívio para essa situação de 
confusão, pois conforme o que restou decidido durante reunião 
da Comissão Permanente de Tecnologia da Informação e 
Gestores do PJe, realizada, em 11/03/2014, na sede do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília/DF, uma única 
versão do Processo Judicial Eletrônico (PJe) será implementada 
nas Justiças Federal, do Trabalho e dos Estados. Tal procedi‐
mento é de vital importância para o exercício da advocacia, pois 
não exigirá do profissional do direito conhecer os vários 
sistemas de acessos a processos eletrônicos existentes no País, 
facilitando ao advogado o acompanhamento do processo à 
distância. 

Trilhando por esse caminho, o qual já está sendo percorrido 
pela Justiça do Trabalho mineira, o TJMG está operando o PJe 
na capital do Estado. Em 13/09/2012, o projeto piloto do PJe foi 
instalado na 1ª, 2ª e 3ª Varas Regionais do Barreiro, em Belo 
Horizonte, inicialmente restrito às ações de divórcio consensu‐
al.(Portaria 2330/CGJ/2012), sendo que em 22/01/2014, o 
TJMG expandiu a utilização do sistema PJe para todas as classes 
processuais do Fórum Regional do Barreiro.(Portaria Conjunta 
326/2013) e, finalmente,  em17/03/2014 foi iniciada a 
implantação nas Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte, 
inicialmente restrito às ações de despejo. (Portaria 3.100/ 
CGJ/2014).

Além disso, vale ressaltar, que em 02/06/2014 houve 
expansão do sistema  PJe para algumas varas da comarca de 
Belo Horizonte, fato este que se estenderá a outras varas da 
Capital no decorrer do mês de julho do corrente ano.

Entretanto, não posso deixar de destacar que o PJe mineiro 
enfrenta momentos de turbulência em virtude de vários 
fatores, cabendo aqui citar a falta de estrutura dos provedores 
de internet, uma vez que é imprescindível uma boa conexão 
para o acesso ao processo eletrônico, pois as falhas na conexão 
prejudicam o acesso, fazendo com que o usuário se desconecte 
quando não há essa intenção, tudo por conta da queda do sinal 
de internet. Outro fator que prejudica muito o profissional da 
advocacia é a falta de estrutura do próprio TRT, pois esse órgão 
não informa de imediato os casos em que o sistema está 
inoperante, deixando aflitos os advogados que não conseguem 
acessar o sistema por qualquer problema havido sítio do 
Tribunal, uma vez que somente no dia seguinte terá a 
informação através do portal do TRT de que naquele momento 
o sistema estava inoperante, causando assim uma insegurança 
ao utilizar o Pje.

Ademais, falta ainda ao PJe a dinâmica de podermos utilizar 
arquivos de áudio e vídeo através do sistema, quando da 
distribuição de uma peça inicial ou quando da contestação, o 
que em muito facilitaria a vida de todos, tendo em vista que 
atualmente estamos cercados por aparatos eletrônicos 
captadores de tais provas. 

Espero que esses momentos difíceis sejam de aprendizado 
para todos, e que em um futuro breve possamos desfrutar do 
PJe na sua essência principal, qual seja: a de trazer a todos a tão 
sonhada celeridade processual.

*Dr. Paulo Márcio Miranda, 
Advogado e  Diretor Secretário 

Adjunto da 14ª Subseção da OAB é o 
autor deste artigo
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Cidadania

A OAB/Uberaba, por meio de sua 
Comissão de Advocacia Pública, desenvol‐
ve u  o  “ G U I A  PA R A  R E Q U I S I Ç Ã O 
ADMINISTRATIVA DE MEDICAMENTOS 
FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – SUS”, com o obje�vo de auxiliar 
de maneira simplificada, os usuários do 
Sistema Único de Saúde – SUS sobre os 
meios e locais onde podem ser requeridos 
os medicamentos prescritos pelos 
respec�vos médicos.

A Assistência Farmacêu�ca do Sistema 
Único de Saúde é um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recupe‐
ração da saúde, tanto individual como 
cole�va, tendo o medicamento como 
insumo essencial, visando o acesso e o seu 
uso racional e compreende, entre outros, 
o fornecimento padronizado de medica‐
mentos pelo Poder Público, no âmbito dos 
Municípios, dos Estados e da União.

O Guia terá uma primeira �ragem de 
10 mil exemplares e será distribuído 
gratuitamente em janeiro, nas repar�ções 
públicas da cidade, incluindo UPAs e 
hospitais, além de possuir uma versão 
digital no site da OAB/Uberaba. 

Vale lembrar que a car�lha tem caráter 
meramente informa�vo e não subs�tui as 
normas e os procedimentos editados pelo 
Poder Público, no âmbito de suas respec�‐
vas competências. Em caso de dúvidas, o 
usuário deverá procurar uma das 
Unidades de Saúde da cidade.

OAB/Uberaba�
lança�cartilha�com�
orientações�para�
requisição�de�
medicamentos

Momento�OAB�leva�
conhecimento�ao�cidadão

INTEGRAÇÃO NO BAIRRO ‐ A OAB/Uberaba é parceira no Projeto 

Integração no Bairro, promovido pela TV Integração, afiliada à Rede Globo. Para o 
projeto, a en�dade disponibiliza advogados voluntários que �ram dúvidas dos 
moradores dos bairros contemplados com a ação. A úl�ma edição aconteceu em 
novembro, no Bairro de Lourdes e mais de sessenta atendimentos foram realizados 
na tenda da OAB.   

Todas as quintas‐feiras, a par�r das 
10h, os ouvintes do Programa Robson 
Quirino na Rádio JM – AM 730khz têm a 
oportunidade de conhecerem mais 
sobre leis e direitos. 

Trata‐se do Momento OAB: uma 
inicia�va que começou em novembro 
e, desde então, está sendo um suces‐
so. Neste espaço, dois advogados 
inscritos na OAB/Uberaba �ram as 
dúvidas da população em áreas do 
direito como trabalhista, previdenciá‐
ria, consumidor, família, entre outras, 
através de l igações ao vivo, num 

contato direito com o ouvinte. 
P a r a  o  p r e s i d e n t e  d a 

OAB/Uberaba, Vicente Flávio Macedo 
Ribeiro, a OAB tem o compromisso 
com a cidadania. “A oportunidade de 
fazer parte do programa do Robson 
Quirino, na faixa AM de rádio, com 
dinâmica de perguntas e respostas, 
reafirma esse compromisso de levar 
conhecimento ao cidadão. Estamos 
felizes com a parceria, dado à serieda‐
de do programa, que atrai audiência e 
valoriza os advogados", ressaltou o 
presidente. 

Advogados �ram dúvidas dos ouvintes no momento OAB, na Rádio JM
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Capacitação

OAB/Uberaba é a primeira Subseção 
do Brasil a receber o “Projeto Advogado 
Empreendedor ”,  que vem sendo 
implantado desde maio deste ano pelo 
SEBRAE.

A proposta é reunir advogados e seus 
respec�vos escritórios com necessida‐
des e obje�vos comuns que buscam 
implantar um modelo de gestão capaz 
de melhorar os resultados e aumentar a 
compe��vidade de forma con�nua, 
através de um serviço de consultoria 
aplicado para avaliar o modelo de gestão 
de negócio, permi�ndo iden�ficar 
pontos fortes e oportunidades de 
melhoria, além da formulação de um 
plano de ação na empresa/escritório.

Pa r � c i p a m  d e s t e  p r o j e t o  2 0 
advogados inscritos na OAB/Uberaba. 
Eles já par�ciparam do programa Gestão 
em Marke�ng e iniciaram as a�vidades 
de finanças. “Para 2015 estaremos 
dando con�nuidade em finanças e 
estaremos abordando novos temas 
referente a gestão pessoas, finanças 
(tributário), missão técnica e aperfeiçoa‐
m e n t o  t e c n o l ó g i c o  ( D e s i g n  d e 
Ambiente)”, explicou a analista do 
Sebrae, Andrea Marques.

Para o presidente da OAB/Uberaba, 

OAB/Uberaba�é�pioneira�no�Projeto�Advogado
Empreendedor�desenvolvido�pelo�Sebrae

Apresentação do Projeto Advogado Empreendedor, que hoje capacita 20 escritórios de Advocacia

Vicente Flávio Macedo Ribeiro, o projeto 
'Advogado Empreendedor' possui o 
condão de despertar o advogado a 
pensar na sua a�vidade como empresa, 
numa visão estratégica, organizada nas 
esferas das finanças, tributos, inves�‐
mentos, pessoal, marke�ng, gestão de 
processos e está provocando modifica‐

ções profundas nos escritórios, para 
melhor. “É o primeiro projeto da espécie 
no Brasil e estamos sa�sfeitos com o 
resultado que vem alcançando os 
escr i tór ios  par�c ipantes .  Nossa 
expecta�va é de ampliar as vagas e abrir 
nova turma em meados de 2015", 
finalizou Vicente Flávio. 

Software�Jurídico�100%�na�internet�é�
desenvolvido�para�escritórios�de�advocacia

Para atender às demandas de um cenário cada vez mais complexo na área jurídica, 
a Foccos desenvolveu o Gestor Jurídico, um completo sistema de gestão para área 
jurídica (so�ware jurídico), que permite atender a todas as necessidades relaciona‐
das a controle de processos judiciais e administra�vos em todas as áreas do Direito.

O so�ware jurídico permite a integração de todos os envolvidos no acompanha‐
mento das questões jurídicas, financeira e administra�vas, formando comunidades 
jurídicas que interagem em tempo real pela web, permi�ndo a troca ágil, simples e 
confiável de todas as informações, andamentos e documentos relacionados às 
questões jurídicas. O sistema jurídico confere também mobilidade de acesso aos 
envolvidos na gestão jurídica permi�ndo acessar os dados de qualquer lugar a 
qualquer hora, com toda segurança através da internet.

Junto com um poderoso sistema de BI Jurídico (business intelligence), permite 
fazer um diagnós�co preciso da empresa e seus negócios, bem como consolidar e 
atualizar os valores de provisionamento e con�ngenciamento financeiro.

Para mais informações sobre o programa, acesse: www.foccos�.com.br.
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Esporte

Subseção da Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB/Uberaba foi a grande 
campeã geral dos Jogos dos Advogados 
Mineiros – JAM, realizados de 13 a 17 de 
agosto em Belo Horizonte.

A compe�ção, realizada pela a Caixa 
de Assistência dos Advogados de Minas 
Gerais (NOVA CAA), com o apoio da 
OAB/MG, envolveu as modalidades de 
Futebol de Campo (Masculino), Futebol 
Society (Masculino), Futebol de Salão 
(Masculino e Feminino),  Voleibol 
(Masculino e Feminino), Basquete 
(Masculino e Feminino), Peteca (Masculi‐
no e Feminino), Natação (Masculino e 
Feminino), Handebol (Feminino), Tênis 
de Mesa e ainda compe�ção de Xadrez, 
Truco, Sinuca e Dança de Salão.

Atletas de vinte e cinco subseções 
par�ciparam da compe�ção: Araxá, 
Barreiro, Belo Horizonte, Boa Esperança, 
C a e t é ,  C o n t a g e m ,  D i v i n ó p o l i s , 
Governador Valadares, Ipa�nga, Itabira, 
Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Patos 
de Minas, Pirapora, Pouso Alegre, 
S a l i n a s ,  S e t e  L a g o a s ,  U b e ra b a , 
Uberlândia, Varginha, Poços de Caldas e 
Santa Luzia.

Uberaba faturou o primeiro lugar no 
Atle�smo 100m e 200m rasos feminino, 
no Salto em Distância masculino, na 
Dança de Salão, no Futsal, Handebol e 
Voleibol Feminino.

Na classificação geral, Uberaba 
ganhou a compe�ção com 102 pontos. 
Uberlândia ficou com o segundo lugar, 
com 73 pontos e Belo Horizonte em 
terceiro, com 72 pontos. 

É o sexto �tulo da Subseção de 
Uberaba das 13 edições do JAM já 
disputadas ao longo dos anos. Para o 
presidente da OAB/Uberaba, Vicente 
Flávio Macedo Ribeiro, essa supremacia 
absoluta não ocorreria não fosse a 
determinação, espírito espor�vo e garra 
da Comissão de Esportes, dos coordena‐
dores e dos atletas, que se doaram nas 
respec�vas modalidades da compe�ção. 
“Não poupamos esforços para garan�r 
material espor�vo, local de treinamento, 

Uberaba�é�hexacampeã�geral�dos�
Jogos�dos�Advogados�Mineiros

OAB/Uberaba conquistou  o hexa
no JAM e a delegação comemorou 
com muita animação em BH

Centro�de�Lazer�é�reinaugurado
Reinaugurado em outubro, o Centro de Lazer da CAA/MG passou por uma 

grande reforma durante 90 dias e agora está em ó�mas condições para proporcio‐
nar aos advogados e estagiários momentos de descanso e lazer com suas famílias.

O Centro de Lazer fica na Rua Barão da Ponte Alta, 1.268, no Bairro Abadia, e 
oferece aos profissionais da região: quadra espor�va coberta com arquibancada; 
piscina para adultos e outra só para as crianças; mesa de sinuca e pingue‐pongue; 
uma sauna seca e outra a vapor; bar; quiosque com churrasqueira em alvenaria e 
fogão a lenha.

PRÁTICA DE ESPORTES – Advogados e advogadas vêm realizando treinos 
semanais de futsal e voleibol, masculino e feminino visando às compe�ções do 
JAM de 2015. Campeonatos internos de futsal e voleibol entre os advogados de 
Uberaba também estão sendo realizados. É a OAB/Uberaba valorizando o esporte, 
proporcionando lazer, integração e qualidade de vida aos advogados.

transportes, treinadores e apetrechos 
de apoio, Os patrocinadores muito nos 
ajudaram e a eles somos gratos. Somos 
capazes,  apesar das dificuldades 
enfrentadas, de lutar e vencer com 
dignidade e dentro daquilo previamente 
estabelec ido nos  regulamentos . 
Provamos o valor do interior. Não 
deixaremos de apoiar o esporte, pois é o 
caminho mais curto para integração 

entre pessoas e de es�mulo à hábitos 
saudáveis para mente e corpo. Parabéns 
a todos pela excelente e radiante 
conquista”, comemorou Vicente Flávio.
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A 14  Subseção da Ordem dos 

Advogados do Brasil deseja aos 

Advogados(as) e Estagiários(as)

um próspero Ano Novo!

Que em 2015 sigamos fortes 

e unidos na luta pela garantia 

de Direitos e de Justiça.

ª

Diretoria, Conselho e Comissões
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