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Advogados voluntários da 14ª Subseção atenderam a
comunidade nas três edições do projeto da TV Integração/Globo
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Helder encerra mandato histórico

O sonho da sede própria da OAB/Uberaba começou a virar realidade, em 26 de maio de 2011, com
o lançamento da pedra fundamental da obra. Em 17 de setembro de 2012, foi realizada a cerimônia
de inauguração. Para atingir o objetivo de concretizar esta antiga reivindicação da classe,
Helder Batista contou com o empenho da diretora-financeira da entidade, Cleonilda Ferreira, e,
sobretudo, com o apoio da OAB/MG, comandada por Luís Cláudio Chaves.
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ELEIÇÃO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Institucional

A eleição para o triênio 2013/2015, em
Uberaba, foi vencida pela chapa OAB Pra
Você, com Vicente Flávio (presidente) e
Maria Angélica (vice). Luís Cláudio Chaves
foi reeleito para a Seccional mineira e
Helder Batista eleito conselheiro estadual
efetivo.
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Avanços significativos foram registrados em termos
de Infraestrutura; Relacionamento Institucional;
Defesa das Prerrogativas e da Sociedade; Capacitação
nas diversas áreas do Direito e Promoção de
Eventos Culturais, Esportivos, de Solidariedade e de
Congraçamento da Classe.
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A sede da subseção da OAB/Uberaba
agora conta com um posto de certificação
digital, que garante proteção às transações
online e a troca virtual de documentos com
validade jurídica.
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Editorial
Prezado (a) Colega,
É com imensa satisfação que me dirijo a você!
Inicialmente, para prestar conta das realizações
firmadas por nossa gestão ao longo dos últimos 03
(três) anos à frente da 14ª Subseção de Uberaba, que
vocês poderão conferir neste nosso último jornal.
A gestão sustentou-se em três pilares: Aberta –
Transparente e Atuante. Esta atuação pautou-se na
ética e parcerias para fazer mais para todos, sendo
firme quando encontrou dificuldades para solução
amistosa, seja em situações pontuais ou naquelas que
envolvia toda a classe ou até mesmo a sociedade como
um todo. A OAB/Uberaba atuou de forma totalmente
próxima do advogado (a), do cidadão e de toda a
sociedade.
Antes de tomarmos posse, tínhamos como
principais propostas, uma postura diferente de
todas as administrações anteriores, ou seja, Aberta,
Transparente e Atuante e digna contra os abusos e
violações às nossas prerrogativas. O aperfeiçoamento
profissional sempre foi realmente umas de nossas
metas nesse nosso mandato. Entendemos que uma
OAB aberta, transparente e atuante, se firmou com
o principal objetivo desta administração, ou seja,
advogado valorizado será um advogado respeitado,
tudo isso foi à razão do nosso empenho.
Por outro lado, o sonho de uma nova sede para
atender aos anseios de uma classe, se tornou realidade
no último dia 17 de setembro de 2012, graças ao
empenho e o firme compromisso do nosso presidente
reeleito da Seccional Mineira, Dr. Luís Cláudio da
Silva Chaves e sua Diretoria, a quem faço aqui um
agradecimento especial, por ter sempre nos atendido
em todos os aspectos.
Na nossa gestão, houve avanços significativos em
termos de Infraestrutura;
Relacionamento
Institucional;
Defesa
das
Prerrogativas e da Sociedade; Capacitação nas diversas
áreas do Direito e Promoção de Eventos Culturais,
Esportivos, de Solidariedade e de Congraçamento da
Classe, e muito mais. Esta Diretoria, incansavelmente,
buscou meios de valorizar a advocacia, seja no âmbito
do Poder Judiciário, ou perante a sociedade em geral,
fazendo de tudo para cumprir e atingir as metas
traçadas em prol da advocacia local.
Sempre encontramo-nos inteiramente à disposição
da classe, felicitando a todos e desejando que os
anos vindouros sejam repletos de saúde, sucesso,
felicidades e que Deus esteja sempre conosco. Que Ele
esteja ao nosso lado na esperança de trabalharmos
ainda mais dignificando a nossa classe, fazendo valer
todos os nossos direitos.
Fraternalmente,
Helder Silva Batista

Presidente da 14ª Subseção da OAB de Uberaba
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Luís Cláudio é reeleito para Seccional
“Advogado Valorizado”. Este é o nome
da chapa vencedora das eleições na OAB
de Minas Gerais. O triênio 2013/2015
terá como presidente o advogado Luís
Cláudio da Silva Chaves, que foi reeleito
pelos advogados mineiros. Foi de 57,22
% o percentual de votação obtido pela
chapa ganhadora, totalizando 23.130
votos. Os pleitos aconteceram em todas
as Subseções espalhadas pelo interior do
Estado e na capital aconteceram em seis
locais de votação.

Helder integrará
diretoria da OAB/MG
Após concluir o mandato, em dezembro,
o atual presidente da OAB/Uberaba,
Helder Batista, que é funcionário de
carreira na Uniube, onde ministra aulas
para o curso de Direito, atuará, também,
como conselheiro estadual efetivo. Ele foi
eleito integrando a chapa de Luís Cláudio
Chaves, reeleito para a OAB/MG. Helder
participará de reunião mensal do Conselho
Estadual para analisar requerimentos das
205 subseções do Estado de Minas Gerais.

Eleito na chapa de Luís Cláudio Chaves, Helder
é conselheiro efetivo - Divulgação

Advogados de Uberaba em
destaque
Além de Helder Batista, estão eleitos na
chapa de Luís Cláudio Chaves, Fabiana
Faquim, que permanece integrando a
diretoria da Caixa de Assistência dos
Advogados (CAA/MG); Simone Della
Libera, que nesta gestão é presidente
da OAB/Mulher, Ana Cristina Dornfeld
Silva Fideles e Rodrigo Vaz, conselheiros
suplentes na OAB/MG.

Simone Della Libera integra o Conselho da
Seccional como suplente
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Gestão investiu para melhorar infraestrutura

Desde o início, a atual gestão desdobrou-se para melhorar a infraestrutura oferecida pela OAB/
Uberaba aos advogados primando por seguir um cronograma baseado em planejamento e
condições orçamentárias, conforme relatórios disponíveis para a análise de todos. A construção
da nova sede da OAB/Uberaba abre este item por tratar-se da realização de um sonho da classe
jurídica de Uberaba. Este legado que a gestão Helder Batista deixa para os advogados, tem três
pavimentos, incluindo garagens subterrâneas, elevador, entrada adaptada para portadores de
necessidades especiais e mobilidade reduzida, além de auditório no térreo, com capacidade para
250 pessoas, e entrada independente.

O Expresso OAB é outra realização que vem
ao encontro de reiteradas reivindicações dos
operadores do Direito, pois é um serviço
gratuito que melhora as condições da jornada
de trabalho dos advogados e proporciona corte
de gastos para os profissionais e estagiários.

A revitalização do Centro de Lazer também
atende reivindicações e, sobretudo, valoriza
o advogado para que nas suas horas de folga
tenha um espaço agradável e com estrutura
para passar com suas famílias.

O deferimento do drive-thru para o novo Fórum
é outra conquista da atual gestão, que a juíza
diretora do foro, Régia Ferreira de Lima, levou ao
desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG), Joaquim Herculano, em Belo Horizonte,
acompanhada da diretora-financeira, Cleonilda
Ferreira. O desembargador aprovou e para a execução
recursos financeiros serão liberados pela OAB-MG.

Ainda em termos de infraestrutura, a gestão
2010/2012 revitalizou a sala de apoio na
Penitenciária e Delegacia; instalou sala de apoio
na Policia Federal, Posto dos Correios, no interior
da sede; serviços de scanner nas salas do Fórum
e Justiça do Trabalho; desenvolvimento de
sistemas informatizados para
gestão interna;
desenvolvimento do novo portal de serviços na
internet da OAB/Uberaba e Certificação Digital na
sede da 14ª Subseção com custo reduzido.

Atuação firme garantiu a Defesa das prerrogativas
Para amenizar vários problemas enfrentados
por advogados que atuam na Justiça Federal e,
também, no INSS, a OAB/Uberaba entregou à
nova juíza do Juizado Especial Federal, Tânia
Zucchi Moraes, um conjunto de reivindicações
de melhorias. O presidente Helder estava
acompanhado da presidente da Comissão de
Acesso à Justiça e Modernização do Judiciário,
Jane Fatureto. Na oportunidade, a magistrada
informou a realização de curso obrigatório,
coordenado por ela, com a presença de todos
os peritos. Paralelamente, a OAB divulga que
a implantação da 3ª Vara na Justiça Federal já
está aprovada para 2013.

convocados dois juízes efetivos. “A 3ª Vara
para a Justiça Federal foi aprovada e já é ato
oficial,prevista para fevereiro de 2013.
Helder garantiu que mesmo com a criação de
mais uma Vara e contratação de servidores e
magistrados, a entidade irá solicitar ao Tribunal
Regional Federal e também à OAB mineira, a
criação de uma Vara na cidade de Araxá.

O presidente ressaltou que o Juizado Federal,
se aprovado, poderá contar com os trabalhos
de peticionamento eletrônico, já implantado
em juizados especiais do Estado. Após a
concretização dos pedidos e solicitações, a
cidade passará a contar, em 2014, com a 4ª Vara
Segundo o presidente da OAB local, Helder
Federal.
Batista, além da implantação da Vara, serão

Juíza Tânia Zucchi Moraes entre Helder Batista e Jane
Fatureto ao receber as reivindicações
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Gestão estreitou relacionamento institucional

Criação da Comissão de Direito Sindical, Central de Devolução dos Processos no Fórum,
Atuação junto ao TJMG para criação de novas varas e atuação junto ao TRF para implantação
de nova vara (prevista para fevereiro de 2013) também são algumas das conquistas que foram
possíveis por meio do bom relacionamento da Subseção em todos os níveis.

Sustentação oral a distancia na Justiça do
Trabalho também merece destaque, bem
como a atuação em conjunto com a Seccional
mineira perante o TRT, para solicitar o fim
do “jus postulandi” na Justiça do Trabalho.

Atuação permanente do delegado da CAA,
François Ramos, propiciou aumento do número de
benefícios concedidos pela CAA em todo o Estado
de Minas Gerais. E a entrega de carteira individual
para os novos advogados(as) possibilitou a
imediata inserção deles no mercado de trabalho.

A gestão atual ainda teve atuação marcante com pleitos à Secretaria de Defesa Social
do Estado de Minas Gerais visando a solução da problemática de transferências
indiscriminadas de presos da penitenciária local para outras comarcas. Atuação junto
ao Juizado Especial Federal e INSS foi intensa objetivando solucionar reivindicações
diversas dos advogados, tais como o protocolo de intenções entregue no ato da
chegada de nova juíza ao Juizado Especial Federal, os quais já estão sendo atendidos,
como curso para peritos daquela especializada.

Para garantir um relacionamento institucional com
efeitos que beneficiassem toda a classe, durante a
atual gestão, foram firmadas parcerias importantes.
Com autonomia e independência foi realizado
intenso trabalho com a Seccional mineira, a Caixa de
Assistência dos Advogados (CAA/MG), com o Poder
Judiciário, demais órgãos do Poder Constituído, e
entidades diversas.

Com a presença do presidente em praticamente todas
as iniciativas da entidade, houve aumento do número
de participantes nos eventos da OAB Uberaba,
sobretudo devido à humanização das relações,
através da prática de ouvir os advogados(as), de
promover Assembleia dos Jovens Advogados, e o
incremento do Programa OAB Jovem vai à Escola.

Foi marcante a atuação conjunta com Aciu, CDL, Sindcont e
Sefaz para a criação do Conselho Municipal de Contribuintes,
garantindo assento da OAB para defesa dos interesses de
todos os contribuintes com a ampla defesa e devido processo
legal, dando mecanismo de atuação para os advogados na
esfera administrativa. Ainda ficaram registrados os serviços
de Ouvidoria Permanente e exclusiva durante todo o processo
eleitoral para vereadores e prefeito, em Uberaba.
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Capacitação e eventos diversos uniram classe

Os advogados e demais operadores do Direito
puderam fazer, ainda, curso de Direito
Previdenciário; curso de Direito Tributário, além
A realização do Congresso de Direito Público trouxe à cidade importantes palestrantes que de participar de diversos outros cursos e palestras
discorreram para expressivo público formado por advogados, estagiários e universitários. presenciais e telepresenciais, em parceira com a
Escola Superior de Advocacia (ESA) e AASP.
Destaque-se, também, a promoção do Congresso de Direito Comercial do Triângulo Mineiro.

Vida cultural ganhou incremento

Em uma realização do Cine Cultura OAB, foi
promovida a peça O caso dos Irmãos Naves, no
Cine Teatro Vera Cruz, em uma promoção da
OAB Jovem. Entre outros importantes eventos
realizados, estão os que marcaram o Dia das
Mães Advogadas, com oferecimento de curso
de automaquiagem e o Dia da Criança, com o
“OAB em foco”, envolvendo distribuição de
sanduíches em diversas comunidades carentes
e realização da gincana ecológica em parceira
com o Grupo de Escoteiros Leôncio Ferreira do
Amaral (Gelfa), na antiga Fazenda Modelo, com
a participação de advogados (as) e filhos (as).

Entre as iniciativas que receberam bom
público, está o Seminário de Capacitação do
Advogado na Defesa de suas Prerrogativas no
Âmbito Contencioso e Administrativo, além da
Pesquisa de Clima Organizacional com cursos e
palestras de capacitação para os colaboradores
internos,sempre em parceria com a OAB/MG.

Participação com expressivo número de atletas no
JAM e em diversos campeonatos locais, regionais
e até no exterior também estão registradas entre
as grandes conquistas da atual gestão.

Ação no bairro
O estande da OAB Uberaba foi um dos
mais visitados durante o evento Ação
no Bairro, da TV Integração/Globo,
nas três edições das quais participou,
com orientações jurídicas nas áreas
de família, trabalhista, previdenciária,
criminal e relações de consumo.
O projeto, que realiza uma manhã de
cidadania, saúde, cultura, diversão
e prestação de serviços gratuitos à
comunidade, tem grande alcance
social. A Subseção de Uberaba contou
com a participação de advogados
voluntários, inclusive com o presidente
da entidade, Helder Batista, a
presidente da OAB Mulher, Simone
Della Libera, e outros companheiros
de diretoria.

Enfatizando a responsabilidade social, a OAB/
Uberaba realizou Campanha do agasalho em
parceira com Rotary Clube; arrecadação de
alimentos em parceira com 4º BPM para vítimas
das enchentes do Rio de Janeiro em 2011.
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OAB/Uberaba tem posto de certificação digital
A utilização da certificação digital torna mais
seguro o tráfego de informações pela rede,
pois garante autenticidade, integridade e
confidencialidade. A sede da subseção da
OAB/Uberaba agora conta com um posto de
certificação digital. A compra pode ser feita de
forma presencial ou online. Para esta última
opção, o advogado terá de acessar o link em
destaque no site da OAB/Uberaba: www.
oabuberaba.org.br, efetuar o pagamento e
comparecer à sede com a Carteira da OAB;
cópia frente e verso, comprovante de domicílio
e o número do PIS/CEI. O Token é vendido
na sede da OAB/MG. Mais informações na
secretaria da subseção, pessoalmente, ou pelo
telefone (34) 3321-9006.
O certificado digital é um documento
eletrônico totalmente seguro que garante
proteção às transações online e a troca virtual
de documentos, mensagens e dados com
validade jurídica. O usuário poderá assinar
e enviar seus e-mails com maior segurança.
A mensagem com certificação digital tem
o status e a validade de um documento,
propriamente dito.

Sueli Minc, responsável pelas primeiras certificações realizadas na OAB/Uberaba

Dados apurados recentemente com o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), mostram que o
Judiciário brasileiro tem hoje aproximadamente
70 milhões de processos ativos em papel e em
formato eletrônico. Deste número, 3,3 milhões

são de processos digitais. Portanto, o uso da
certificação digital no sistema jurídico tornase extremamente necessário para agilizar a
prestação jurisdicional e para tornar a prática
processual mais ágil e eficiente.

Caros (as) colegas, que a felicidade da
realização de um sonho possa ser o
alento para a busca de muitos mais!
Que o Natal seja, cada vez mais, um
tempo para refletirmos sobre nossos
atos, compartilhar o que é bom e
renascermos na fé!
Feliz 2013!

