
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMISSÃO DE DIREITO ELEITORAL, ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, realizada na data 

de 13 (treze) de 05 (maio) de 2.015 (dois mil e quinze), a partir das nove horas do 

período matutino. Iniciou-se a reunião ordinária versando sobre o e-mail enviado pelo 

presidente no que toca aos curós, palestras e seminários. Ponderou-se que a minuta 

do curso anexo ao e-mail não possui relação com a ideia discutida nos encontros 

anteriores, sobre a elaboração de palestras ou encontros. Então foi visualizado a 

possibilidade de levar as duas ideias, simultaneamente. Um curso prático do Direito 

Eleitoral no 1° Semestre de 2016, e um seminário no 2° Semestre de 2015, abordando 

a vertente social-politica e técnico/jurídica.  O Presidente mencionou a necessidade de 

uma aproximação maior com a EJE – TRE/MT. Dr. Lenine idealizou, o que foi unanime, 

a parceria do evento seminário com a EJE. Sugerido a instalação de uma subcomissão 

para formatar o projeto do seminário. Essa será composta pelo Dr. Jackson, Dr. Paulo, 

Dr. Patrick e Dr. Lenine – ficando Dr. Paulo como coordenador geral. O Dr. Ellly 

ressaltou a dificuldade do exercício do Peticionamento Eletrônico perante o sistema da 

Justiça Eleitoral. Foi então sugerido uma aproximação com a comissão de Direito 

Eletrônico da Seccional da OAB. Dr. Elly vai fazer com o Dr. Eduardo Manzeppi sobre 

esse assunto expondo as atuais dificuldades e também a possibilidade de 

aperfeiçoamento do sistema para as zonas eleitorais. Junto à abordagem também 

pautar a necessidade de estender o protocolo para o horário comercial integral. 

Presidente colocou em pauta a ausência dos integrantes faltantes. Discutiu-se então 

sobre a sucessão da diretoria e seus titulares. Presidente ressaltou sua intenção de 

democratizar os assuntos, a representação em eventos, e o poder de decisão em geral. 

Formaremos então uma lista interna para entregar ao presidente eleitoral. Foi também 

comentado pelo presidente sobre o fato de manifestação de advogados na mídia sobre 

casos concretos. Dr. Luciano expôs a necessidade de exposição e posicionamento da 

comissão de direito eleitoral sobre o processo eleitoral. Dr. Luiz vai contatar 

inicialmente o Dr. Francisco sobre o processo eleitoral que se aproxima. Nada mais foi 

dito, encerro a presente, registrando os presentes conforme lista de presença 

devidamente rubricada, e depositada perante a Secretaria das Comissões, Seccional do 

Mato Grosso.      


