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Os principais benefícios da      
certificação digital

Editorial de boas-vindas do presi-
dente da OAB-Itu

Presidente da Comissão de Assis-
tência se reúne com advogados

SALA DA ORDEM NO ANEXO FISCAL 
JÁ RECEBE DIARIAMENTE CERCA 

DE 60 PESSOAS

Crédito: KR Comunicação

A sala da Ordem dos Advogados do Brasil, 53ª 
Subseção - Itu/SP inaugurada recentemente no prédio 
do Cartório do Anexo Fiscal, já recebe diariamente cerca 
de 60 pessoas.

No novo local, totalmente equipado, trabalha 
uma funcionária contratada pela Ordem, que fica du-
rante todo o horário de expediente à disposição dos ad-
vogados.

Após a especialização das Varas da Comarca de 
Itu, espaço no qual, além dos processos cíveis e criminais 

tramitavam milhares de execuções fiscais, foi criado o 
Anexo Fiscal, para onde tais execuções foram transferi-
das. Com isso, o Cartório recebeu, então, aproximada-
mente 70.000 execuções, entre municipais, estaduais e 
federais, que passaram a tramitar naquele Juízo.

A partir daí, os advogados tiveram muita dificul-
dade para a consulta de processos, a preparação de peti-
ções e a obtenção de cópias xerográficas dos documen-
tos, já que no local não existia um ambiente de apoio ao 
desenvolvimento dessas atividades.

Pensando em proporcionar maior facilidade a es-
ses profissionais, a OAB-Itu criou um ambiente próprio, 
no mesmo local, com computador, fax e xerox. “Uma 
das principais vantagens é que antes o advogado, após 
a leitura do processo, caso pretendesse encaminhar uma 
petição, precisava deixar o Anexo e se dirigir até Sala da 
Ordem, no Fórum, para realizar tal trabalho.  Hoje esse 
serviço pode ser executado no mesmo lugar”, explicou  
o presidente da OAB-Itu, Dr. Renê Paschoal Liberato- 
re.
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NOTÍCIA DO SETOR
OAB-SP lança cartilha sobre adoção

Prezados colegas,

Registramos a nossa imensa satisfação em lan-
çarmos nosso primeiro informativo, que será mais um 
instrumento de comunicação entre a Subseção e os 
advogados que a ela pertencem.

Este hoje inexpressivo tablóide, com toda cer-
teza terá uma longeva vida, já que foi concebido para 
ficar.

Os esforços despendidos foram no sentido de 
criar mais um canal de comunicação e contato com 
toda a classe e, ao mesmo tempo, proporcionar aos 
advogados a possibilidade de verem acolhidos e pu-
blicados seus trabalhos de cunho jurídico, para que 
todos tenham a oportunidade de conhecê-los.  

Não pretendemos que este nosso veículo seja 
feito pelas mãos de algumas pessoas apenas. Ao con-
trário, queremos que todos os advogados colaborem 
com o mesmo, enviando seus trabalhos ligados à área 
do Direito, para enriquecermos sempre mais o conte-
údo da publicação.

De parabéns, portanto, estamos todos nós que, 
a partir desta humilde primeira edição, passaremos 
a ter em mãos, a cada dois meses, uma fonte de in-
formações e de notícias importantes, para o conheci-
mento dos profissionais do Direito e, também, uma 
ferramenta de união da nossa numerosa classe de ad-
vogados.

Renê Paschoal Liberatore 
Presidente da OAB Itu - 53ª Subseção

Desde o início de 
2011, a OAB Itu – 53ª 
Subseção se preparou para 
oferecer aos advogados, a 
certificação digital.

Diversos treina-
mentos e cursos foram 
realizados, assim como 
foi feita a organização de 
um ambiente específico, 

disponível na Casa do Advogado, para que, há cerca 
de três meses, o novo serviço fosse oferecido a todos os 
profissionais interessados, a partir da elaboração de um 
contrato de parceria entre a Subseção e a Associação dos 
Advogados de São Paulo.

“Já está havendo, há algum tempo, um processo 
de aperfeiçoamento do Judiciário, no sentido de acabar 
com o papel, e a certificação foi mais uma das iniciativas 
criadas com esse propósito. Itu foi então escolhida como 
sede de toda a região, abrangendo diversas cidades como 
Porto Feliz, Salto e Indaiatuba”, disse o presidente da 
OAB-Itu, Dr. Renê Paschoal Liberatore.

Com o novo documento eletrônico, que possui 
informações sobre o profissional ou a empresa que uti-
liza, a fim de comprovar a autenticidade de ambos, os 
advogados podem fazer transações e trocas de documen-
tos on line, de maneira segura, cômoda e econômica, já 
que, além da redução em materiais de escritório, não há 
mais a necessidade de deslocamento até a capital para a 
obtenção da referida declaração.

“Iniciamos o uso de certificação digital em 2007. 
Diante da situação fática da manutenção de ações junto 
à Justiça do Trabalho em diversos Estados, da necessi-
dade sistêmica de envio de documentos por meio ágil 
e seguro, vislumbramos uma oportunidade de agilidade 
e segurança. Utilizamos nestes anos, a ferramenta junto 
à Tribunais Regionais do Trabalho do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Minas Gerais, dentre outros, podendo 
atestar acerca da sua segurança, confiabilidade e eficiên-
cia. Trata-se de eficaz ferramenta à serviço do advogado, 
e mais ainda, de claríssima tendência futura à ser seguida 
e adotada”, declarou o advogado Dr. José Antonio da 
Silva.

Os advogados interessados podem entrar em con-
tato com a OAB-Itu para solicitarem a certificação. 

Desde o último dia 01 de dezembro, a Casa do 
Advogado de Itu - 53ª Subseção alterou o seu horário 
de funcionamento, que passou a ser das 9h às 18h, 
sem interrupção.

No local a população tem acesso a assistência ju-
diciária gratuita, sempre às segundas, quartas e sex-
tas-feiras, a partir das 9h.

A Casa do Advogado está localizada na rua Cuia-
bá, nº 21, no Bairro Brasil. Mais informações podem 
ser obtidas através dos telefones (11) 4013-4417 e 
(11) 4022-7935

FÉRIAS: A OAB-Itu informa à população que, 
devido as festividades de final de ano, seu horário de 
atendimento será interrompido entre os dias 19 de 
dezembro de 2011 e 16 de janeiro de 2012.

A Comissão de Direito à Adoção da OAB-SP lan-
çou no último dia 07 de dezembro, na Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo, sua “Cartilha da Adoção”, 
distribuída aos operadores do direito, operadores sociais 
e à sociedade em geral.

De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, 
do Conselho Nacional de Justiça, no Brasil há mais de 
5.000 crianças esperando por adoção. “Diante desse 
quadro, queremos que esta Cartilha, além de instru-
mento de trabalho cotidiano, possa impulsionar tantos 
quantos querem se dedicar à causa da infância na busca 
incessante de garantir a cada criança e adolescente uma 
família que os eduque e os ame como filhos”, publicou 
a ANDI Brasil, organização da sociedade civil, sem fins 
de lucro e apartidária, que articula ações inovadoras em 
mídia para o desenvolvimento.

Durante a solenidade também foi lançada a Fren-
te Parlamentar da Alesp, em Apoio à Adoção e Pró-Con-
vivência Familiar.



Aconteceu

Palestra com Dr. Caio Augusto 

Encontro de lideranças

XXXIV Colégio de Presidentes de Subseções 

Informação

Gerais

Novos Associados

Receberam suas Carteiras

Comunicado

Autorização obtida
Crédito: KR Comunicação

Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da 
OAB-Bauru e da Comissão de Assistência Judiciária da 
OAB-SP, esteve presente em Itu para uma reunião com 
dezenas de advogados.

O encontro aconteceu na noite do último dia 30 
de novembro, no Instituto Borges de Artes e Ofícios 
(IBAO), e contou com a presença do presidente da 53ª 
Subseção, Dr. Renê Paschoal Liberatore.

Na ocasião, em nome da OAB-SP, Dr. Caio 
orientou e tirou dúvidas do público presente sobre a di-
ficuldade encontrada por alguns advogados quanto ao 
recebimento de honorários de processos da assistência 
judiciária.

O presidente da OAB-Itu também informou que 
a Ordem está tomando todas as providências sobre o as-
sunto, com o objetivo de auxiliar os profissionais.

A cidade de 
Atibaia também 
foi sede do Colé-
gio de Presidentes 
de Subseções da 
Ordem dos Advo-
gados do Brasil.

O encon-
tro das lideranças 
da OAB aconte-
ceu entre os dias 

27 e 30 de outubro, com o tema “Advocacia e a Cidada-
nia”, e a solenidade de abertura contou com a presença 
de inúmeras autoridades, dentre elas Luiz Flavio Borges 
D’Urso, Fabio Romeu Canton Filho e Ophir Fiqueiras 
Cavalcante Junior, este do Conselho Federal.

Durante os dias de realização do evento, impor-
tantes questões foram discutidas, através de vários pai-
néis. Em seu encerramento foi também assinada a Carta 
de Atibaia, na qual constam todos os assuntos apresen-
tados no Colégio, bem como as decisões tomadas para 
os mesmos.Crédito Foto: www.caasp.org.br

Instalação de caixa eletrônico
Atendendo a pedido formulado pela 

Subseção, o Banco do Brasil S/A instalou um 
caixa eletrônico no interior do prédio do Fó-
rum de Itu. Tal conquista servirá para facilitar 
os trabalhos dos advogados, que a partir de ago-
ra utilizarão o referido equipamento, sem a ne-
cessidade de aguardarem em extensas filas para 
saques e recolhimento de custas.

Acompanhamento
A OAB-Itu acompanha o projeto pre-

parado pelo Tribunal Regional de Trabalho da  
15ª Região, que acolheu o pedido da 53ª Sub-
seção, para a criação da 2ª Vara do Trabalho em 
Itu.

Audiência
O presidente da OAB-Itu, Dr. Renê Pas-

choal Liberatore, foi recebido pela Juíza da Vara 
Única da Comarca de Cabreúva, durante uma 
audiência. Na ocasião, o mesmo reivindicou 
um local para a instalação da Sala da Ordem 
no novo prédio que abrigará o Fórum daquela 
Comarca, solicitação que foi prontamente aten-
dida pela Magistrada.

Férias
No período de 20 de dezembro de 2011 

a 06 de janeiro de 2012, o expediente, no Foro 
Judicial de primeira e segunda instâncias do 
Estado e na Secretaria do Tribunal de Justiça, 
dar-se-á pelo sistema de plantões judiciários, na 
forma dos Provimentos CSM nºs 654/1999, 
1154/2006 e 1155/2006 e da Resolução nº 
495/2009.

A 53ª Subseção Itu parabeniza os novos 
associados abaixo, desejando-lhes boas-vindas!

Fernanda Camargo Luiz•	
Guilherme Torres Pavani•	
Marcelo Henrique Pereira•	
Silvio Alarcon Estrada Junior•	
Vania Claudie Thomaz•	

A Diretoria da OAB-Itu, 53ª Subseção, 
sempre preocupada em alcançar melhorias que 
contribuam para o desenvolvimento dos tra-
balhos dos advogados, obteve junto à Vara do 
Trabalho de Itu uma autorização para informar 
aos profissionais que militam naquele Juízo, a 
pauta de audiências que serão realizadas na se-
mana seguinte. 

O aviso acontece via internet, no site da 
Ordem, disponível no endereço www.oabitu.
org.br, e acessível assim, a todos os interessa-
dos.

Tal prestação de serviço tem caráter me-
ramente informativo e não supre a necessidade 
de os advogados se informarem junto àquele ór-
gão sobre as datas da realização das audiências 
em que tenham interesse. Da mesma forma, al-
terações na pauta não serão de responsabilidade 
da Subseção.

Crédito: OAB-Itu
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ANUNCIE CONOSCO!
Anuncie no Informativo da OAB!

Entre em contato conosco para conhecer as vantagens em participar deste canal de informação.
Seu produto ou serviço estará periodicamente nas mãos de milhares de pessoas e profissionais de 

diferentes segmentos da cidade de Itu e região. 

Transforme sua empresa em uma excelente referência!
Não perca tempo! Participe!

Fone: (11) 4013-4417 / impresso@oabitu.org.br




