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Empenho da OAB/MT em conquistas  
é destacado por presidente nacional A Conferência Estadual da Advo-

cacia e o XIII Encontro Nacional 
do Jovem Advogado foram ab-
soluto sucesso e contaram com 
um público de aproximadamente 

500 participantes na OAB/MT. O presidente da 
OAB nacional, Marcus Vinícius Furtado Coelho, 
abordou a importância de se debater temas atuais 
relativos à advocacia em nível estadual e nacional 
e agradeceu a Seccional Mato Grosso pelo em-
penho dedicado pelos seus representantes em con-
quistas como o Supersimples. “Tivemos a atuação 
firme da gestão do presidente Maurício Aude por 
meio de seus conselheiros federais Cláudio Stábi-
le, José Guilhen, Duílio Piato, Márcio Dorileo e 
Francisco Esgaib. Agora os escritórios de advo-
cacia e os profissionais pagarão imposto reduzido 
para 4,5%”. O estudo para o projeto foi elaborado 
pelo presidente da Comissão de Estudos Consti-
tucionais e Defesa do Contribuinte da OAB/MT, 
Darius Canavarros, que também atua na comissão 
nacional. 

Também participaram o secretário-geral ad-
junto e corregedor nacional do Conselho Federal, 
Cláudio Stábile; o diretor tesoureiro da OAB, An-
tônio Oneildo Ferreira; o presidente da OAB/MT, 
Maurício Aude, e toda a diretoria da Seccional; o 
presidente do TDP, Luiz da Penha; da ESA/MT, 
Bruno Castro; da CAA/MT, Leonardo Campos; 
conselheiros federais e estaduais, presidentes 
de Subseções e Comissões; e representantes do 
TJMT, TRE/MT, Defensoria Pública, Ministério 
Público Estadual, UFMT e Amam.

Aude destacou que a conferência “é mais que 
uma premissa do artigo 19, inciso X, do Regi-
mento Interno da Seccional, é uma necessidade 
para que a advocacia mato-grossense seja cada 
vez mais fortalecida e respeitada. Apenas nesta 
gestão já realizamos, com o apoio do Conselho 
Federal, importantes eventos como o Encontro 
Nacional de Direito Eletrônico, o Congresso Na-
cional de Honorários Advocatícios e o Encontro 
que celebrou os 25 anos da Constituição Federal. 
Assim, para estes eventos trouxemos grandes 
nomes de doutrinadores e ministros para abordar 
temas modernos e instigantes”.

Elogios - “De todos os Estados que tenho 
visitado, a Seccional Mato Grosso a OAB/MT 
é a que mais se faz presente com a academia. 
Esse tipo de evento permite que seja uma espa-
ço acadêmico de debates de ideias”, pontuou o 
doutrinador Valério Mazzuoli.  Para o jurista Luiz 
Flávio Gomes, o Encontro Nacional da Jovem 
Advocacia foi “uma forma de uniformizar as 
reivindicações do país em torno dos profissionais. 

É também um exemplo fantástico para os mais velhos, 
porque os jovens são mais ativos e estão buscando 
preservar a integridade de sua classe”. A atuação dos 
jovens advogados e advogadas em tribunais internacio-
nais foi a tônica da palestra de Mazzuoli e a crítica às 
arbitrariedades contra os direitos humanos combatida 
desde o século XVIII, por Cesare Beccaria, foi abordada 
por Luiz Flávio Gomes.

Outras palestras - Entre as palestras realizadas, 
Marcelo Lamego Carpenter falou sobre “Arbitragem 
– Panorama atual no Brasil”, estimulando os jovens 
advogados a participarem da arbitragem como alternati-
va ao processo judicial, seja na elaboração de contratos, 
na preparação das testemunhas, na análise de documen-
tos. Marcus Túlio Campos, falou dos “Novos desafios 
da jovem advocacia brasileira” e defendeu que a jovem 
advocacia deve se posicionar mais e tenha uma agenda 
nacional.

“Novo Código De Processo: Normas Fundamentais” 
foi tratado pelo doutrinador Humberto Theodoro Júnior, 
que destacou entre os avanços para a advocacia os pra-
zos contados em dias úteis, os honorários mais rigorosa-
mente regulados, a ampliação da verba advocatícia para 
os recursos. Em “Desproporcionalidade das penas e 
medidas cautelares”, Rogério Cury ressaltou que o mais 

importante é que hoje se aplica excessivamente medidas 
cautelares pessoais, como prisão preventiva, em alguns 
casos de maneira desnecessária e por um tempo desne-
cessário no Brasil.

Welder Queiroz em “Novo CPC e a advocacia”, 
afirmou que há dois desafios para a advocacia: advo-
gar em meios alternativos como conciliação, mediação 
e arbitragem; e estudar o sistema de observância de 
precedentes jurídicos. Juliano Costa Couto, fundador da 
Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante do Conselho 
Federal fez um stand up com advogados e advogadas 
que tiveram a oportunidade de expor seus temas de inte-
resse e discorrer dúvidas e opiniões acerca dos questio-
namentos levantados pelos demais.

O ministro do STF, Gilmar Mendes, falou dos “No-
vos Aspectos do Controle de Constitucionalidade”, 
tratando da história da evolução do controle de constitu-
cionalidade e a ampliação de direitos a partir da Consti-
tuição Federal de 1988, entre eles a propositura de ações 
diretas de inconstitucionalidade por entidades de classe 
como a OAB, partidos, entre outros. A conselheira do 
CNJ, Gisela Gondin Ramos, abordou as “Prerrogativas 
da advocacia e atuação prática no CNJ”, afirmando que 
o primeiro defensor deve ser o próprio advogado e es-
timulou os colegas a procurem a Ordem, para atuar em 
casos que alcancem toda a advocacia.
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OAB/MT requer provas em investigação da morte de advogado 

OAB/Sinop recebe 
reivindicações de 

familiares de detentos 

O presidente da OAB/MT, Maurício Aude, 
enviou ofício ao secretário de Estado de Segu-
rança Pública, Alexandre Bustamante dos Santos, 
requerendo que as investigações considerem que 
o advogado Alider Gonçalves de Oliveira atuava 

na área de Direito Agrário e que haveria indícios 
de que o homicídio estaria ligado à sua atuação. O 
profissional foi morto em frente à sua residência.

Maurício Aude requereu que o delegado so-
licitasse as imagens das câmeras de segurança e 

que fossem adotadas “as providências necessárias 
a fim de dar a devida celeridade às investigações 
para conclusão do inquérito”.  

O advogado era registrado na Subseção de 
Diamantino.

A OAB de Sinop esteve reunida com 
mães, esposas e familiares de reedu-
candos da Penitenciária Osvaldo Flo-
rentino Leite Ferreira (Ferrugem). Os 
parentes dos detentos apresentaram 

reivindicações a Comissão de Direitos Humanos 
referentes à alteração no sistema de visita, ali-
mentação, supostas agressões aos presos, estrutu-
ra do presídio entre outros apontamentos. A mãe 
de um dos reeducandos pontuou que o acesso 
das famílias tem sido constrangedor. “A estrutura 
para as visitas é muito precária, são banheiros 
sem água, esposas e mães têm passado por hu-
milhações e desrespeito. A situação de como se 
tem realizado a visita íntima é constrangedora 
para as esposas. Entendemos que nossos entes 
cometeram algum tipo de delito, estão respon-
dendo legalmente por seus atos, mas é necessário 
também que tenham os direitos previstos em lei 
respeitados”. 

 De acordo com o presidente da OAB/Sinop, 
Felipe Guerra, após essa análise in loco a direção 
do presídio será oficializada para buscar mudan-
ças pertinentes.  O Conselho da Comunidade irá 
trabalhar para que as melhorias necessárias na ala 
de Encontro sejam realizadas para que as visitas 
transcorram normalmente.

Professores pedem auxílio - Professores da 
rede municipal de ensino se reuniram com a dire-
toria da OAB de Sinop, para solicitar a interme-
diação junto ao Poder Executivo Municipal para 
a retomada do diálogo entre os profissionais da 
Educação e a Prefeitura. De acordo com o dire-
tor regional do Sindicato dos Trabalhadores do 
Ensino Público de Mato Grosso (Sintep), Valdeir 
Pereira, a última conversa entre a categoria e a 
Secretaria Municipal de Educação ocorreu no dia 
9 de junho. “Depois disso o diálogo não foi reto-
mado. Procuramos a OAB, uma vez que as portas 
se fecharam e as medidas que foram tomadas 
como corte de salário e outras que estão em pro-
eminência, como a exoneração, não têm nenhum 
amparo legal”. Após a reunião, o Sintep entregou 
a OAB Sinop documento contendo todas as infor-

mações sobre a paralisação. “Oficializamos esse 
pedido junto a Ordem, por meio de documento 
com cerca de 250 páginas, as quais contêm nossa 
pauta de reivindicações, motivos que nos levaram 
a greve, notícias referentes à paralisação, nego-
ciações entre outras ações relacionadas à causa”, 
acrescentou o diretor do Sintep.

 “O papel da Ordem será no sentido de mediar 
o restabelecimento desse canal de conversação 
com a Prefeitura. Somos sensíveis à causa da 
Educação e percebemos que a categoria está 
flexível para uma negociação. Fechar as portas e 
demandar judicialmente para declarar a ilegali-
dade da greve é prejudicial para ambos os lados, 
principalmente para o cidadão sinopense”, pon-
tuou Felipe Guerra. Os servidores municipais da 
Educação reivindicam a implantação, de forma 
gradativa, da jornada única de 30 horas semanais 
e a equiparação salarial dos professores do Muni-
cípio com os do Estado. 

Campanha Solidária da UFMT - A Subseção 
esteve entre os colaboradores da 1ª Campanha 
Solidária da UFMT, realizada na quadra Central 

do Residencial Sabrina orientando a população 
sobre temas ligados às áreas trabalhista, família, 
sucessões, criminal e previdenciária, dentre entre 
outras. Também houve vacinação infantil e de 
animais, testes de diabetes e hanseníase, exame 
de vista e glaucoma, doação de mudas, plantio de 
árvores, entre outras atividades. O público-alvo 
foi os moradores dos bairros Vila Mariana, Sebas-
tião de Matos I e II, Vila Juliana, Jardim América, 
além do Residencial Sabrina.

Novo fórum - A diretoria da OAB/Sinop re-
comendou ao presidente do TJMT que o melhor 
local para a construção do novo fórum da justiça 
estadual seria em frente à UFMT onde há toda 
estrutura necessária. A indicação ocorreu em 
reunião com entidades e lideranças locais. Quatro 
áreas com mais de 30 mil metros quadrados são 
opções; três delas nas proximidades do Centro 
de Eventos Dante de Oliveira e outra, em novo 
loteamento, próximo ao aeroporto. O fórum atual 
está no centro da cidade e é pequeno diante da 
ampliação da estrutura e criação de mais varas. 
Fonte: OAB/Sinop
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OAB/VG realiza ações em prol 
da advocacia e da sociedade 

Em comemoração ao Mês da Advocacia, a di-
retoria da OAB de Várzea Grande realizou diver-
sas ações voltadas para os profissionais e também 
a sociedade. Um café da manhã no estilo “chá 
com bolo” cuiabano foi oferecido aos colegas na 
Vara de Trabalho. 

Uma “Roda de conversa” com a Advocacia
sobre “A atuação da OAB em prol da advoca-

cia” foi realizada com o presidente da Seccional 
Maurício Aude; e o presidente do Tribunal de 
Ética e Disciplina, João Batista Beneti, tratou 
sobre “Código de Ética e Disciplina: O que pode 
e o que não pode na advocacia?”.

Três palestras são realizadas em Rondonópolis 
O presidente da 

Comissão de Direito 
Eletrônico da OAB/
MT, Eduardo Manzeppi, 
ministrou palestra na 
OAB de Rondonópolis 
em agosto para mais de 
60 participantes. O tema 
foi peticionamento ele-
trônico e práticas online 
no Portal Eletrônico da 
Advocacia (PEA).  

“As principais 
dúvidas dos colegas 
foram quanto às normas 
regulamentadoras e as 
formas do peticionamen-
to. Demonstramos como 
acessar, os tipos de 
arquivos, comprovantes 
de protocolo e outros”.

O presidente da 
OAB/Rondonópolis, 
Ronaldo Batista Pinto, 
agradeceu aos colegas 
que participaram con-
tribuíram com a doação 
das fraldas descartáveis 
para a Santa Casa de 
Misericórdia. 

“O curso sobre PEA 
foi de excelente pratici-
dade, todos aprenderam 
os benefícios de utiliza-
ção. Agradecemos ao dr. 
Eduardo Manzeppi sua 
disponibilidade”.

Advocacia pre-
videnciária e recu-
peração judicial - O 
presidente da Escola 
Superior de Advocacia 
de Mato Grosso (ESA/
MT), Bruno Castro, e 
a doutrinadora Juliana 
Ribeiro estiveram na 
OAB de Rondonópolis 
para ministrar palestras 

de Direito Empresarial 
e Previdenciário aos 
profissionais e estudan-
tes. Juliana Ribeiro falou 
sobre “Temas atuais da 
advocacia previdenciá-
ria de concessões, rural 
e revisões” e Bruno 
Castro abordou “O pro-
dutor rural, recuperação 
judicial e seus aspectos 
polêmicos”. As palestras 
integraram a programa-
ção do Mês da Advoca-
cia e foram organizadas 
pela OAB/MT, ESA/
MT, CAA/MT e OAB/
Rondonópolis.
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Atuação da jovem advocacia 
é abordada em Alta Floresta 

O vice-presidente da Comissão do Jovem 
Advogado da OAB/MT, Mário Medeiros Neto, 
ministrou palestra na OAB de Alta Floresta so-
bre a atuação da Comissão e os benefícios que 
os novos profissionais têm direito para iniciar 
sua atuação advocatícia. Na oportunidade, foi 
realizada a posse da nova Comissão do Jovem 
Advogado da OAB/Alta Floresta. O evento foi 
em comemoração ao Dia da Advocacia.

Palestras – A Subseção ofereceu palestras 
com temas variados para os profissionais da 
região no Mês da Advocacia. O “Estatuto do 
Idoso” foi tratado por Márcia Alberti; “Direito 
do Consumidor”, com Eustáquio de Noronha 
Neto. O conselheiro estadual e presidente da 
Comissão de Saúde da OAB/MT, Fábio Ca-
pilé, e o presidente da Comissão de Juizado 
Especiais, Giorgio Aguiar, abordaram temas 
relacionados aos Juizados; já o presidente da 
Comissão de Direito Eletrônico, Eduardo Man-
zeppi, tratou do “Peticionamento Eletrônico”.

Portaria agiliza fase do cumprimento de sentença em Lucas 
Advogados e advogadas que 

atuam na Comarca de Lucas do 
Rio Verde deverão inserir a petição 
inicial do cumprimento de sentença 
dos processos físicos diretamente 
no sistema Projudi. A alteração 
procedimental foi definida por 
meio da Portaria nº 002/2014/GAB, 
expedida no dia 30 de julho pelo 
Juízo da 5ª Vara do Poder Judiciário 
da referida Comarca. A medida foi 
justificada pela celeridade e racio-
nalização dos recursos possibilita-
dos com tramitação processual por 
meio eletrônico. 

Detalhe importante é a necessi-
dade de que a petição esteja acom-
panhada de cópia da sentença ou 
acórdão, certidão do trânsito em 
julgado e cálculo discriminado e 

atualizado da dívida corresponden-
te, nos casos de obrigação de pagar. 
Assinou a Portaria, o magistrado 
Hugo José Freitas da Silva.

Em agosto, a Comarca de Tapu-
rah recebeu a visita do presidente 
do TJMT, des. Orlando Perri, com 
a participação da diretoria da OAB/
Lucas. “Foi muito produtiva e mos-
trou a preocupação do presidente 
com a atual situação que chegou 
a Comarca. Atualmente Tapurah 
esta sem magistrado e possui cerca 
de 8000 processos tramitando. 
Certamente o pleito da Subseção e 
município será atendido”, observou 
Abel Sguarezi. 

Mês da Advocacia – Em Lucas 
do Rio Verde foi realizado um 
almoço de confraternização para 

advogados e advogadas da região 
e também palestras em comemo-
ração ao Mês da Advocacia. O 
coordenador pedagógico da ESA/
MT, Marcelo Theodoro, falou sobre 

“Advogado: a voz da sociedade”; e 
o presidente da CAA/MT, Leonardo 
Campos, sobre “Novo Código Flo-
restal e implicações do Programa de 
Regularização Ambiental”. 
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OAB/Primavera consegue isenção de ISS e alvará 

Reunião aborda 
conquistas e soluções em 

Primavera  

Uma conquista da advocacia em Primavera do 
Leste é comemorada pela OAB/MT e pela Sub-
seção: a aprovação de lei municipal que isenta 
advogados e advogadas da taxa de alvará e do 
pagamento de Impostos Sobre Serviços (ISS), 
desde que comprovem que prestaram assistência 
jurídica gratuita, “de no mínimo em um processo 
por ano, a pessoa comprovadamente carente, no 
município”. A sessão na Câmara de Vereadores 

ocorreu em agosto. O presidente da OAB/MT, 
Maurício Aude, parabenizou os colegas e a OAB/
Primavera pela atuação. “Vamos tentar dissemi-
nar no Estado e levar aos presidentes das outras 
subseções a sugestão da proposição. Foi uma 
grande vitória”.

O presidente da OAB/Primavera, Nelson Antô-
nio Manoel Júnior, sugeriu o estudo para a propo-
situra da lei diante do valor cobrado por advoga-

do de R$ 1,6 mil onerando muito os escritórios. 
Assim, a advogada Luciana Martins pesquisou 
jurisprudências verificou que havia diversas de-
cisões acerca da isenção da Ordem do pagamento 
de alvará diante do serviço social que presta e da 
possibilidade da isenção do ISS. O presidente da 
Câmara de Vereadores, Estaniel Pascoal Alves 
da Silva, apresentou o projeto de lei nº 515/2014, 
que foi aprovado à unanimidade.

O presidente da 
OAB/MT, Maurício 
Aude, participou de 
reunião com a diretoria 
da OAB de Primavera 
do Leste, presidida pelo 
advogado Nelson Apa-
recido Manoel Júnior, 
o conselheiro estadual 
Darley Camargo, o 
corregedor-geral da 
Seccional, Luiz Car-
los Rezende, e cerca 
de 60 advogados. Em 
seguida, esteve reunido 

com magistrados para 
tratar de melhorias nos 
serviços judiciários.

Aude falou de con-
quistas garantidas pela 
Seccional em benefício 
dos profissionais seja 
de forma administrati-
va ou judicial; da luta 
em defesa das prerro-
gativas por meio do 
Tribunal de Defesa das 
Prerrogativas (TDP) e 
pela valorização dos 
honorários pela Co-

missão de Defesa dos 
Honorários Advocatí-
cios, entre outros.  

“Quando o advoga-
do ou a advogada tiver 
seus direitos desrespei-
tados, basta procurar 
a Ordem. Nós temos 
ingressado com man-
dados de segurança, 
habeas corpus, com 
pedido de assistência 
em recursos, tudo para 
defender os colegas em 
seu exercício profissio-
nal”, pontuou. 

Prestação jurisdi-
cional - Na reunião de 
trabalhos com juízes, 
os advogados e advo-
gadas de Primavera do 
Leste expuseram suas 
preocupações quan-
to ao andamento das 
ações. O presidente 
da OAB/Primavera, 
Nelson Manoel Júnior, 
ressaltou que foi uma 
oportunidade de jun-
tos apontarem ações 
práticas para melhoria 

na prestação jurisdi-
cional, sendo que os 
magistrados aceitaram 
disponibilizar seus 
emails funcionais para 
que os advogados 
elejam processos de 
seus escritórios que 
sejam prioridades para 
impulso. “Tivemos 
um diálogo maduro 
e os magistrados se 
mostraram bastante 
receptivos”, observou. 
Ainda foram entregues 
certidões a três novos 
advogados.

À noite foram rea-
lizadas duas palestras 
na OAB/Primavera do 
Leste: “A indispensa-
bilidade do advogado 
para a administração da 
Justiça”, com o pre-
sidente da OAB/MT, 
Maurício Aude; e “A 
nova lei da anticorrup-
ção e seus reflexos”, 
com o advogado Valber 
Melo. 

Nova Sala na Vara 

do Trabalho - A OAB 
de Primavera do Leste 
entregou sua sala na 
Vara do Trabalho total-
mente repaginada, com 
mobiliários e equipa-
mentos novos, criando 
um ambiente confortá-
vel aos colegas que atu-
am na cidade e região. 
No Mês da Advocacia, 
foram entregues os 
mobiliários da cozinha, 
bem como inicia a re-
forma do plenário, com 

a entrega das mesas e 
painel central. 

O presidente da 
Subseção, Nelson 
Aparecido Manoel 
Junior, ressaltou que 
aos poucos também 
está repaginando a 
sede em busca de 
maior qualidade e bem 
estar aos advogados e 
advogadas. E anunciou 
que, em breve, haverá 
novidades na Sala da 
OAB do Fórum local.
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Advocacia participa de curso sobre 
peticionamento eletrônico em Campo Novo 

OAB/Tangará reivindica vara 
criminal, juízes e servidores 

 As diretorias da OAB/MT e da Subseção de 
Tangará da Serra estiveram reunidas com a admi-
nistração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
para tratar de temas voltados à prestação jurisdi-
cional. A reunião ocorreu na Sala da Presidência 
do TJMT e contou com a participação do secretá-
rio-geral adjunto da Seccional, Ulisses Rabaneda; 
do presidente da CAA/MT, Leonardo Campos; 
do presidente da Subseção de Tangará da Serra, 
Josemar Carmerino dos Santos, e de advogados 
que atuam no município e região.

 A grande dificuldade encontrada abrange a 
área criminal e o presidente da OAB/Tangará 
informou que a comarca precisa de uma segun-
da vara criminal e pediu ao presidente do TJMT, 
desembargador Orlando Perri, informações acerca 
de sua criação. O magistrado respondeu que tem 
um pedido seu tramitando no órgão para autoriza-
rem a criação da referida vara. Josemar Carmerino 
ressaltou que “a falta de juízes e servidores tem 
afetado o trâmite processual e que atualmente está 
impossível exercer a profissão. O juiz trabalha dia 
e noite e não está conseguindo dar conta do núme-

ro de processos”. O presidente do TJMT enfatizou 
que conhece a realidade de cada comarca e que 
não tem recursos humanos para atender todos os 
pedidos, informando que deverá aguardar novo 
concurso para juiz.

 Barra do Bugres - A mesma situação é en-
frentada pela advocacia de Barra do Bugres. De 
acordo com o advogado Saulo Alves, há poucos 
servidores e magistrados para número elevado 
de processos. “Foram distribuídos sete mil pro-
cessos somente neste ano. Desde 2010 estamos 
sem juízes e os que lá estão são substitutos. É 
humanamente impossível os processos tramitarem 
porque quando o juiz despacha ou decide, não há 
servidores para cumprir as ordens. Sem contar as 
muitas cumulações de magistrados, as quais estão 
nos deixando muito preocupados”. O presidente 
do TJMT disse que está autorizada a contratação 
de 17 estagiários de níveis médio e superior, bem 
como a de juízes leigos, bastando apenas que os 
magistrados de Barra do Bugres realizem processo 
seletivo.  

 Outro ponto destacado foi em relação às obras 

do fórum, as quais estão paradas por problemas no 
projeto. Após o início da construção, foi decidido 
que haveria alteração na estrutura do prédio, o que 
comprometeu sua estrutura de fundação. Os diri-
gentes da OAB/MT e a OAB/Tangará cobraram 
um posicionamento sobre a retomada das obras e 
o presidente do TJMT informou que a situação é 
complicada, pois um técnico está estudando o caso 
para analisar se terá condições de dar sequência no 
projeto. Ele garantiu que até o final deste ano quer 
concluir o processo de licitação para a contratação 
de nova empresa.

 Evento beneficente - A OAB/Tangará da Serra 
participou de evento beneficente organizado pela 
Associação dos Voluntários e Amigos de Sape-
zal (Avas), em agosto. A verba arrecadada com 
o bingo, quermesse e venda de bolos doados, foi 
direcionada às instituições de assistência Hospital 
do Câncer de Cuiabá, Apae e Lar Portal do Futuro 
de Sapezal. A representante da Subseção em Sape-
zal, Jane Erdtmann, afirmou que “no caso da nossa 
barraca ‘Liga da Justiça’, tivemos o apoio de 
advogados que contribuíram com a cota de R$50”.

 Advogados e advogadas de Campo Novo 
do Parecis participaram de palestra sobre o 
Peticionamento Eletrônico, proferida pelo 
presidente da Comissão de Direito Eletrônico 
(Codel) da OAB/MT, Eduardo Manzeppi. “Te-
mos o compromisso de visitar todas as subse-
ções com o intuito de apresentar e divulgar o 
PEA aos advogados e advogadas. É um siste-
ma muito bom, de fácil manuseio e que traz 
benefícios aos profissionais do direito pelo 
fato, por exemplo, de não precisarem se deslo-
car até o fórum e enfrentar fila para protocolar 
uma petição. Tudo pode ser feito pelo sistema, 
de maneira célere”.

 Para o presidente da Subseção de Novo 
Campo do Parecis, Samir Dartanhan Ramos, 
“o tema abordado na palestra foi de extrema 

importância para a advocacia, uma vez que 
é inexorável a virtualização dos processos. 
A advocacia precisa evoluir em tecnologia 
de informação e tivemos a oportunidade de 
receber em nossa subseção um grande conhe-
cedor nesse tema. As explanações didáticas e 

práticas apresentadas pelo Dr. Eduardo Man-
zeppi acerca da utilização do Peticionamento 
Eletrônico, especialmente do PEA, instigaram 
os presentes a buscarem se familiarizar e efe-
tivamente utilizar esse sistema, reconhecendo 
seus benefícios e vantagens”.
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Mural Eletrônico traz publicações 
referentes às Eleições 2014 OAB de Mirassol D’Oeste 

requer terreno para 
construção de sede 

OAB/Jaciara e 14ª Zona 
Eleitoral realizam Campanha 

pelo Voto Limpo 

O presidente da OAB 
de Mirassol D’Oeste, 
Gustavo Tostes Cardoso, 
e advogados da região 
participaram de reunião 
com o prefeito da cidade, 
Elias Leal, para solicitar 
a cessão de um terreno 
para a construção da sede 
da Subseção. “Fizemos 
um primeiro contato com 
o prefeito no dia da inau-
guração do novo Fórum. 
Estamos confiantes. O 
terreno pleiteado fica ane-
xo à sede da Comarca”, 
observou.

Gustavo Cardoso 
informou que também 
contatou alguns vereado-
res para buscar apoio para 
a doação. “O prefeito foi 
sensível ao nosso pleito 
e ficou de dar uma res-
posta no final do mês”. 
Também participaram da 
reunião o procurador do 
município Danilo Ochiu-
to, o secretário adjunto da 
OAB/Mirassol, Isaías dos 
Santos Silva Junior, e os 
advogados Silvoney Anzo-
lin, Emerson Rodrigues da 
Silva.

Os presidentes das Comissões de 
Direito Eletrônico e de Direito Eleitoral 
da OAB/MT, Eduardo Manzeppi e Sílvio 
Queiroz Teles, informaram a criação do 
Mural Eletrônico pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso para divulgar 
decisões ligadas às Eleições de 2014. Insti-
tuído pela Resolução 1468/2014, será o 
meio oficial de publicação dos atos judi-
ciais referentes ao exercício do direito de 
resposta, reclamações, representações e 
intimações.  

O acesso é livre, sem necessidade de 
cadastro prévio para visualizar e/ou baixar 
o conteúdo. 

“Agora, desde o dia 23 de julho, o 
profissional que atua nesta área, passou 

a contar com um meio oficial de publica-
ção dos atos judiciais a serem publicados 
em Secretaria ou em Cartório, durante o 
período eleitoral, no âmbito de sua compe-
tência, das decisões ligadas às Eleições de 
2014”, explicaram. 

Diariamente, das 10 às 19h, o Mural 
Eletrônico poderá receber publicações 
disponibilizadas em tempo real, podendo 
ser acessados pelos campos: data da pu-
blicação; nome dos advogados; nome das 
partes e unidade publicadora. Qualquer 
interessado poderá se cadastrar no sistema 
Push do processo que deseja acompanhar. 
Todo o conteúdo do Mural está disponível 
para download, na aba “serviços judiciais” 
no site www.tre-mt.jus.br. 

O presidente da Comissão de Direito Eleitoral 
da OAB/MT, Silvio Queiroz Teles, participou da 
“Campanha Eleitoral pelo Voto Limpo” promo-
vida pela Subseção de Jaciara em parceria com 
a 14ª Zona Eleitoral. As palestras esclareceram 
questões acerca do voto consciente, eleições 
limpas e reforma política, dentre outros temas re-
levantes à formação de uma consciência político-

cidadã.
O presidente da OAB/Jaciara, Claudinez da 

Silva Pinto Junior, considerou o evento um suces-
so. Também ministraram palestras o membro do 
Tribunal de Defesa das Prerrogativas e do MCCE, 
Vilson Nery e o jornalista Onofre Ribeiro.

Feijoada beneficente - A OAB de Jaciara tam-

bém realizou a “1ª Feijoada em Prol da Pestalo-
zzi” em agosto, no salão de festa da Igreja Matriz, 
com o apoio do Poder Judiciário e amigos. Se-
gundo o presidente da 18ª Subseção, Claudinez 
Júnior, o evento reuniu a sociedade para uma boa 
causa.  

“Toda a renda líquida foi destinada a Pestalo-
zzi”. O público foi de 500 pessoas. 



w w w  . o a b m t .  o r g  .  b r  -  J O R N A L  D A  O A B - M T | setembro | 2014 |   24

nº18 

S U B S E Ç Õ E S

Advogado é nomeado para Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção  

Presidente do TRT/MT falou sobre 
nova lei de recursos na ESA/MT 

 

ESA/MT divulga cursos 
telepresenciais para setembro 

O conselheiro federal da OAB pela Seccional 
Mato Grosso Francisco Eduardo Torres Esgaib 
foi nomeado para o Conselho de Transparência 
Pública e Combate à Corrupção da Controlado-
ria-Geral da União, como suplente em substi-

tuição a Rafael Barbosa Castilho. A Portaria nº 
1.881 ressalta que o Conselho de Transparência 
Pública e Combate à Corrupção é um órgão 
colegiado e consultivo vinculado à Controlado-
ria-Geral da União e tem a finalidade de suge-

rir e debater medidas de aperfeiçoamento dos 
métodos e sistemas de controle e incremento da 
transparência na gestão da administração pú-
blica e estratégias de combate à corrupção e à 
impunidade. 

Estão abertas as 
inscrições para os 

cursos telepresenciais 
que serão transmitidos 

no mês de setembro 
pela Escola Superior 
de Advocacia (ESA/
MT) e Subseções de 
Colíder, Comodoro, 
Juína, Lucas do Rio 

Verde, Nova Mutum, 
Peixoto de Azevedo, 

Pontes e Lacerda, 
Rondonópolis, Tangará 

da Serra, Água Boa, 
Barra do Garças, Alta 

Floresta. Ao todo serão 
sete cursos e os inte-

ressados devem efetuar 
as inscrições pelo site 
da OAB/MT, no link 
“ESA/MT - Área do 

Aluno”. Confira a 
programação no 
quadroao lado:

Advogados, advogadas e acadêmicos 
de direito participaram de palestra na 
Escola Superior de Advocacia proferi-
da pelo presidente do TRT/MT, desem-
bargador Edson Bueno, o qual abordou 

a Lei nº 13015/14, sobre o processamento de recursos 
na Justiça do Trabalho. O evento foi promovido pela 
OAB/MT, ESA/MT, CAA/MT e Comissão de Direito 
do Trabalho. O magistrado explicou que a nova lei 
entrará em vigor no dia 21 de setembro e que trará difi-
culdades aos operadores do direito, pois os recursos de 
revista e embargos sofreram mudanças consideráveis 
em sua confecção. Ele citou exemplos como o artigo 
899, § 8º, que isentará do depósito recursal o agravo de 
instrumento, no percentual de 50%, quando a finali-
dade for destrancar recurso de revista contra decisão 
contrária a jurisprudência uniforme do TST.

Quanto ao recurso de revista, afirmou que a respon-
sabilidade dos profissionais aumentará com a redação 
do artigo 896, § 1º, inciso III. Será necessário expor 
as razões do pedido de reforma, impugnar todos os 
fundamentos jurídicos da decisão recorrida mediante 
demonstração analítica de cada dispositivo, da Consti-
tuição Federal, súmula ou orientação jurisprudencial. 
Após a explanação, o desembargador respondeu a 
perguntas e tirou dúvidas acerca dos procedimentos a 
serem seguidos a partir de setembro. 

Advogada representa OAB/MT 
em Congresso  

A presidente da Comissão de Sociedade de 
Advogados da OAB/MT, Yaná Gomes Cerquei-
ra, representou a instituição no “6º Congresso 
Brasileiro de Sociedades de Advogados”.  Con-
ferências e painéis trataram de assuntos de in-
teresse das sociedades, além de temas relaciona-
dos às “Perspectivas para a economia brasileira 
nos próximos anos - oportunidades e desafios 
para as sociedades de advogados”. 


