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Pelo quinto ano, Conselho Pleno 
mantém anuidade, reduz taxas 

e aumenta benefícios

O 
Conselho Pleno da OAB/
MT, por unanimidade, 
aprovou a Tabela de Anui-
dades e Orçamento do 
exercício de 2015 e, pelo 

quinto ano consecutivo, o valor da anuida-
de para advogados inscritos até 2010 não 
sofrerá reajustes, mantendo-se em R$ 725. 
Foram aprovadas também uma nova faixa no 
escalonamento dos montantes pagos pelos 
jovens advogados e a redução da anuidade 
dos estagiários. Outra novidade foi a criação 
de uma anuidade diferenciada para profis-
sionais inscritos na Seccional há mais de 25 
anos.

 O diretor tesoureiro, Cleverson de Fi-
gueiredo Pintel, explicou que, “tanto a 
manutenção do valor da anuidade quanto as 
reduções de valores propostas pela Diretoria 
e aprovadas pelo Conselho Pleno da OAB/
MT foram possíveis em função do incremen-
to das receitas, que tem sido constante desde 
2010. O incremento das receitas decorrente 
especialmente da redução da inadimplência 
aliado ao controle rigoroso das despesas 
resultou nos superávits financeiros desde 
2011. No mesmo período, a inflação acumu-
lada, medida pelo IPCA, registrou um índice 
superior a 24%”. 

Para o presidente da OAB/MT, Maurício 
Aude, esse fato demonstra um quadro de 
estabilidade financeira na instituição “diante 
da organização e planejamento dos recur-
sos. Parabéns ao diretor tesoureiro que tem 
feito um trabalho sério em prol da advocacia 
mato-grossense. Esse superávit tem permiti-
do à Ordem fazer investimentos importantes 
como reaparelhamento das nossas salas nos 
órgãos públicos, melhoria nas Subseções, 
além de serviços gratuitos aos advogados e 
advogadas adimplentes. Por meio da ESA/
MT temos oferecido palestras e cursos de 
extrema importância para a prática da advo-
cacia, inclusive com pós-graduações para a 
capacitação e aperfeiçoamento dos profis-
sionais”. 

A proposta apresentada pela Diretoria da 
OAB/MT foi analisada pelos conselheiros da 
Comissão de Orçamento e Contas, Murillo 
Silva Freire, Julierme Romero e Ítallo Leite 
de Almeida que votaram pela sua aprovação 
integral. No documento constam ainda as 
principais atividades previstas para reali-
zação no exercício de 2015, destacando-se 
a conclusão das obras das construções das 
sedes das Subseções de Sorriso e Comodoro 

e reforma da sede da OAB de Rondonópolis, com apoio do Conselho Federal, FIDA, Fundo 
Cultural e CAA/MT.

 Os advogados inscritos na OABMT há mais de 25 anos terão a anuidade redu-
zida para R$ 600,00, condicionado à situação de adimplência junto à entidade. Já os estagi-
ários tiverem o valor reduzido de R$ 200,00 para R$ 181,25, lembrando que a inscrição do 
estagiário é válida por um período de até dois anos.

Para incentivar os profissionais a quitarem suas anuidades em parcela única, o Conselho 
Pleno também manteve o desconto de 10% para pagamento integral para todas as faixas de 
valores; além de aprovar a redução das taxas de inscrição e taxas de emissão de carteira.

Escalonamento para o jovem advogado - Foi criada mais uma faixa de escalonamento de 
anuidades para os jovens advogados. O diretor tesoureiro da OAB/MT, Cleverson Pintel, 
ressalta que todas as faixas de escalonamento sofreram redução de valores. Agora são cinco 
conforme abaixo:

- inscritos em 2015: R$ 362,50  - inscritos em 2014: R$ 450,00
- inscritos em 2013: R$ 525,00  - inscritos em 2012: R$ 600,00
- inscritos em 2011: R$ 675,00
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Comissão de Direito Bancário 
pede validação de recibo 

eletrônico 

Mobilização defende 
advogados públicos federais 

OAB/MT conquista férias 
junto ao TRT/MT 

O secretário-geral da OAB/MT, Daniel Teixeira, participou do “Dia Nacio-
nal de Paralisação da Advocacia Pública Federal”, na sede da Advocacia-Geral 
da União, em Cuiabá que reuniu cerca de 50 advogados públicos, cujo objetivo 
foi apresentar as dificuldades enfrentadas pelos advogados da União, procu-
radores da Fazenda Nacional, procuradores federais e procuradores do Banco 
Central do Brasil. De acordo com a procuradora federal Lilian Bezerra, as ca-
tegorias sofrem com a falta de estrutura e de uma carreira de apoio. “O prédio 
do INSS corre o risco de alagamento, temos deficiência de logística, a AGU 
não tem autonomia técnica e financeira, contamos com poucos estagiários, os 
quais permanecem por dois ou três meses e acabam indo trabalhar em outros 
órgãos por conta do baixo valor dos auxílios. Há defasagem salarial, a acumu-

lação de serviço é cada vez maior e a desmotivação é generalizada”. Outra luta 
dos advogados é a aprovação da PEC 82, conhecida como PEC da Probidade, 
que garante a autonomia para o exercício independente de suas atribuições.

Daniel Teixeira registrou total apoio ao movimento. “Somos contrários às 
greves, mas favoráveis em tudo o que for em prol da advocacia. Esse ato de-
monstrou que os procuradores federais realmente estão precisando de melhores 
condições de trabalho e iniciativas nesse sentido são sempre válidas. Todo 
profissional merece ser bem remunerado, ainda mais pela importância do papel 
que representa na defesa dos interesses da União. A OAB/MT, pela representa-
tividade que tem perante à sociedade, continuará de portas abertas para apoiar 
e contribuir no que for necessário em benefício da classe”.

A diretoria da OAB/MT e a 
Comissão de Direito Bancário e 
Securitário encaminharam consulta 
ao TJMT para buscar a validação 
de recibo eletrônico como prova do 
preparo dos recursos visando atender 
aos artigos 73 e 74 do Regimento 
Interno do Tribunal que considera 
deserto recurso não preparado no 
prazo legal. O presidente da Sec-
cional, Maurício Aude, e o presi-
dente da comissão, Evandro Santos, 
apontaram a ausência de norma-
tização por parte do TJ diante da 
falta de padronização do documento 
eletrônico emitido pelas instituições 
financeiras. “Não se questiona o 
fato do recolhimento do preparo se 
caracterizar como um dos requisitos 
extrínsecos de admissibilidade do 
recurso. Na verdade, o que se pre-
tende esclarecer é o meio pelo qual 
o recolhimento do preparo hábil a 
obstar o reconhecimento da deserção 
poderá ser efetivado”. 

Resposta do TJMT - A resposta à 
consulta foi emitida pelo des. presi-
dente do Orlando Perri (Protocolo nº 

0118427/2014) reconhecendo que as  
transações  bancárias  por  meio  ele-
trônico  constituem  prática  comum 
nos tempos atuais, definindo que:

  “a)  O  uso  do  recibo  emitido  
eletronicamente  por  instituição  
financeira,  como prova  do  preparo  
do  recurso  interposto,  é  válido  
e  admissível  para  o  fim  a que se 
destina;

  b)  O  recibo  eletrônico  deve  
estar  acompanhado  da  guia  de  
recolhimento

da  taxa  e  do  porte  de  remessa  
e  retorno,  quando  exigido,  para  
que  tenha validade, a fim de que 
seja aferido o valor total do preparo;

  c)  Somente  será  admitido  o  
recibo  em  que  a  data  do  lança-
mento  efetuado na  conta-corrente  
do  responsável  for  anterior  ou  
concomitante  à  data  do protocolo 
do recurso;

  d)  Não  deve  ser  admitido  
recibo  de  ‘agendamento’  de  paga-
mento,  salvo  a hipótese de recurso 
interposto durante o plantão judici-
ário;”

A OAB/MT conquistou pelo se-
gundo ano, um período de descanso 
à advocacia mato-grossense junto ao 
TRT/MT. O pleito defendido pela di-
retoria da Ordem foi aprovado pelos 
desembargadores e, entre os dias 7 
a 18 de janeiro de 2015, não haverá 
sessões (Pleno/Turmas) e audiên-
cias nas varas do trabalho, ficando 
suspensos os prazos processuais e a 
intimação das partes ou advogados 
nos órgãos de 1° e 2° Graus. A medi-
da consta da Portaria Conjunta TRT 
SECOR GP N. 003/2014, que deter-
mina que as pautas designadas para 
o período sejam remarcadas. Não ha-
verá atendimento regular ao público, 
exceto para prevenir e resguardar pe-
recimento de direito, cabendo ao ma-
gistrado sanear os processos na fase 
de execução, homologar conciliações 
e analisar petições que tenham caráter 
de urgência ou relevância. O presi-
dente da OAB/MT, Maurício Aude, 
disse que “isso fortalece a parceria 
entre OAB/MT e TRT/MT. Descanso 
merecido a quem é indispensável à 
administração da justiça”.

Protocolo Geral - A partir do dia 
3 de novembro, o Protocolo-Geral do 
TRT/MT passou a atender das 7h30 
às 14h30, conforme Resolução Admi-

nistrativa 150/2014. O presidente da 
Comissão de Direito do Trabalho da 
OAB/MT, Marcos Avallone, afirmou 
que a Seccional foi procurada no 
início do ano pelo presidente do TRT/
MT, des. Edson Bueno, para alterar o 
horário em janeiro de 2014. Porém, a 
pedido da Ordem, o prazo foi esten-
dido para julho e, em novo encontro, 
ficou firmado que seria novembro. 
“Na Justiça do Trabalho, apenas 
Cuiabá cumpria o horário até 17h30 
e o interior finalizava o expediente 
às 14h30. A extensão gera custos e o 
retorno, conforme o Tribunal, é baixo 
já que o Protocolo é utilizado para 
processos físicos, que diminuem a 
cada dia.  

Desde 2012 o TRT/MT utiliza o 
Processo Judicial Eletrônico”. Avallo-
ne ressalta que existem duas formas 
de enviar petições ao TRT/MT em 
processos físicos. “Pelos Correios no 
dia do prazo e pelo sistema e-DOC, 
que é o sistema eletrônico de peticio-
namento físico. Diferente da Justiça 
Comum ele é 10% gratuito, não é 
preciso apresentar o original poste-
riormente. É muito mais avançado”. 
O sistema e-DOC está disponível no 
link “Serviços” do site www.trt23.jus.
br.
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Advogados da OAB/MT atuaram 
na Conferência Nacional 

OAB/MT aborda honorários 
em Conferência Nacional Cojesp planeja ações para 

arbitramento de honorários  
na TRU 

A diretoria da OAB/MT parabeniza os advogados 
e advogadas que representaram a Seccional durante a 
Conferência Nacional dos Advogados nos dias 20 a 23 
de outubro, no Rio de Janeiro, como painelistas, deba-
tedores ou representantes em eventos paralelos. “Estou 
feliz em ver minhas amigas e amigos de Mato Grosso 
desfilando seus conhecimentos. A participação ativa 
da advocacia mato-grossense é fruto do encontro de 
oportunidade com a competência. Oportunidade que é 
conferida a todos os que querem colaborar e construir 
a gestão; e competência decorrente da inteligência e da 
capacidade de todos. Só tenho a agradecer pela dedica-
ção. A gestão é de todos nós”, sublinhou o presidente da 
Ordem, Maurício Aude, que também fez palestra sobre 
honorários advocatícios em um dos painéis. 

O secretário-geral adjunto do Conselho Federal da 
OAB e conselheiro federal pela OAB/MT, Cláudio Stá-
bile Ribeiro, abriu o painel que tratou do novo Código 
de Ética da Advocacia abordando os avanços e limites 
que o novo texto traz para a publicidade na advocacia.

A vice-presidente da OAB/MT, Cláudia Aquino, 
falou no Painel nº 5 sobre as “Ações nucleares integra-
das em rede de empoderamento da mulher no ambiente 
da advocacia”, abordando o projeto OAB/MT Mulher e 
as questões de gênero. Para a advogada, foi “um evento 
de grande magnitude. Parabéns ao Conselho Federal da 
OAB pela grande conferência realizada, com rico debate 
de ideias e propostas. Advocacia respeitada, cidadão 
valorizado!”.

O presidente da Comissão de Direito Eletrônico, 
Eduardo Manzeppi, coordenou a mesa do painel que 
debateu o PJe e a efetivação dos direitos. A presidente 
da Comissão de Sociedade de Advogados, Yaná Gomes, 
participou como debatedora no evento que tratou da 
“Ética e Publicidade nas Sociedades de Advogados”. 
Também foi debatedor o presidente da Comissão de 
Direito Carcerário, Waldir Caldas , sobre o sistema peni-
tenciário brasileiro. O presidente da CAA/MT e secre-
tário-geral da Comissão de Meio Ambiente da OAB/
MT, Leonardo Campos, foi expositor do “IV Encontro 
Nacional das Comissões de Meio Ambiente”. 

O presidente do TDP, Luiz da Penha, e o corregedor-
geral da OAB/MT, Luiz Carlos Rezende, participaram 
de eventos nacionais em suas áreas debatendo impor-
tantes temas para a advocacia. Assim também o diretor 
da ESA/MT, Dejango Campos, participou do encontro 
nacional das escolas.   A presidente da Comissão de 

Direito da Mulher, Juliana Nogueira, e o vice-presidente 
da Comissão do Jovem Advogado, Mário Medeiros 
Neto, representaram a Seccional no encontro de Comis-
sões. Além dos integrantes da OAB/MT que estiveram à 

frente dos debates, muitos outros presidentes, membros 
de Subseções e de Comissões Temáticas compuseram a 
caravana mato-grossense que prestigiaram a Conferência 
Nacional dos Advogados no Rio de Janeiro. 

Ações práticas em defesa da va-
lorização da advocacia que geraram 
conquistas em Mato Grosso foram apre-
sentadas pelo presidente da OAB/MT, 
Maurício Aude, durante o painel nº 21, 
cujo tema foi “Honorários: uma questão 
de justiça”. “Uma das garantias que tem 
gerado reformas de sentenças judiciais 
é o reconhecimento da Ordem como 
assistente litisconsorcial em recursos 
impetrados por advogados e advogadas 
que tiveram seus honorários arbitra-
dos em valores ínfimos”. Também foi 
abordada a experiência da Seccional na 
defesa dos honorários dos advogados 
públicos e dos que atuam na área traba-
lhista. “Em outra situação, denunciamos 
grandes escritórios de advocacia, inclu-
sive de outros estados, que ofereceram 
valores ínfimos a título de honorários, 
muito abaixo da nossa tabela”. 

A atuação das Comissões de Juiza-
dos Especiais, de Direito Civil e Proces-
so Civil, de Defesa dos Honorários Ad-
vocatícios e de Estudos Constitucionais 
na elaboração de parecer e sustentação 
oral no Fórum Nacional dos Juizados 
Especiais (Fonaje) em Cuiabá, conquis-
tou a revogação do Enunciado 158, que 
impedia a fixação de honorários sucum-
benciais em recurso junto às Turmas 
Recursais às partes que tivessem seu 
pedido parcialmente provido. “Essa 
ação beneficiou advogados e advogadas 
de todo o país, já que os enunciados 
no Fonaje são referência. Esta foi a 
primeira vez que o Fórum aceitou uma 
sustentação feita por profissional da 
advocacia em seus debates. A proposta 
da alteração foi apresentada pelo juiz do 
Juizado Especial Criminal de Cuiabá, 
Mário Kono, a pedido da OAB/MT”.

Integrantes da Comissão de 
Juizados Especiais da OAB/MT se 
reuniram na Seccional para debater 
ações para ampliar o arbitramento 
de honorários de sucumbência na 
Turma Recursal Única do TJMT. 
Participaram o coordenador das 
Comissões, Leonardo Campos; o 
presidente da Cojesp, Rodrigo Pa-
lomares; o secretário-geral, Raphael 
Naves; e os membros Carlos Melo 
Rosa; Daniel Magno Silva; Juliana 
Gimenes; Pedro Augusto Barbosa e 
Rinaldo Assunção.

1. De acordo com os advoga-
dos, os magistrados da TRU não 

estão condenando os recorrentes 
vencidos em honorários sucum-
benciais por haver “consideradas” 
reduções dos valores das conde-
nações em recursos parcialmente 
providos. Para os advogados, não 
existe nenhuma referência na lei dos 
juizados especiais. A Cojesp ficou 
de se unir à Comissão de Defesa dos 
Honorários Advocatícios para tentar 
resolver o caso e planejam criar um 
novo enunciado sobre a matéria para 
ser apresentado no Fórum Nacional 
de Juizados Especiais (Fonaje), além 
de oficiar as seccionais para formu-
larem um estudo que complemente a 
iniciativa. 
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Ações sociais movimentaram o dia das 
crianças 

Adesão ao Outubro Rosa 
demonstra comprometimento 

Codel acompanha 
procedimento 

eletrônico no MPT 
 

O presidente da Comissão de Direito 
Eletrônico da OAB/MT, Eduardo Manzeppi, 
participou do lançamento oficial do sistema 
de Peticionamento Eletrônico do Ministério 
Público do Trabalho em Mato Grosso quando 
foi apresentada a tramitação de procedimen-
tos finalísticos do MPT, que, desde o dia 22 
de setembro, ocorre exclusivamente em meio 
eletrônico e em autos digitais. Os sistemas 
eletrônicos estiveram em teste no MPT em 
Goiás antes de serem aplicados no país. Com 
a adoção do PEle, os usuários podem con-
sultar pelo site informações de andamento e 
protocolizar petições digitais e anexos, assi-
nando-as com CPF/senha ou com certificado 
digital, de acordo com as regras de docu-
mentação eletrônica estabelecidas na Medida 
Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 
(Com informações do MPT)  

PJe será 
implantado na 

JFMT em 
dezembro 

O Sistema de Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) no âmbito da Justiça Federal em Mato 
Grosso (TRF 1ª Região) será implantado no 
dia 1º de dezembro de 2014. O presidente da 
Comissão de Direito Eletrônico (Codel) da 
OAB/MT, Eduardo Manzeppi, acompanha 
os procedimentos. A implantação do PJe na 
jurisdição federal implicará na adequação das 
formas de processamento no 1º Grau quando 
referentes aos mandados de segurança ou 
ações monitórias. Quanto às ações instaura-
das em 2º Grau, o sistema eletrônico alcança-
rá tanto mandados de segurança originários 
quanto recursos de apelação e agravos de 
instrumento, desde que tenham tramitado via 
PJe desde o 1º Grau. Tal cronograma também 
orienta a implantação do PJe na Seção Judi-
ciária do Distrito Federal, onde as adequa-
ções iniciais serão estabelecidas do mesmo 
modo.

A Comissão da 
Infância e Juventude 
da OAB/MT, apoiada 
pela CAA/MT, realizou 
evento com as crianças 
da Creche Fé e Alegria, 
no bairro Canjica, em 
Cuiabá. Na véspera do 
Dia das Crianças, or-
ganizou uma festa com 
brincadeiras, persona-
gens infantis e ativi-
dades conduzidas pelo 
“Grupo Lacarrol patins 
e atitude”. “Toda esta 
alegria foi na Associa-
ção do bairro Bela Vista 
porque infelizmente 
a Creche Fé e Alegria 
fechou suas portas”, 
declarou a presidente da 
CIJ, Marizete Bagatelli. 
O conselho composto 

pelas mães homenage-
adas solicitou que a CIJ 
lute pela criação de uma 
nova creche.

Ação integrada - 
Também por meio do 
Outubro Criança, a 
Comissão da Infância 

e Juventude participou 
de ação junto ao grupo 
“Humanizando”, idea-
lizado pelo conselheiro 
estadual e presidente 
da Comissão de Direito 
Bancário e Securitário 
da OAB/MT, Evandro 

Cesar A. dos Santos e 
apoiado pelo presidente 
da Comissão de Saúde 
da OAB/MT, Fábio Ca-
pilé, com o objetivo de 
beneficiar as crianças da 
ala pediátrica de onco-
logia da Santa Casa. 

“A OAB/MT foi 
iluminada de rosa, de-
monstrando ser sensível 
a esta causa. Queremos 
estimular todas as mu-
lheres, advogadas ou 
não ao conhecimento 
e à conscientização”, 
declarou a presidente da 
Comissão de Direitos da 
Mulher, Juliana Noguei-
ra, no lançamento da 
campanha Outubro Rosa. 
O evento contou com 
o presidente da Seccio-
nal, Maurício Aude; a 
vice-presidente, Cláudia 
Aquino; o presidente do 
TED, João Batista Beneti; 
o presidente da CAA/
MT, Leonardo Campos; 
integrantes de comissões 
da OAB/VG, Conselho 
Estadual da Mulher, MT 
Mamma, Anoreg/MT, e 
Superintendência Esta-
dual de Políticas para as 
Mulheres. 

Palestras – Duas 
palestras marcaram a 

programação. A oncolo-
gista Luci Ishii estimulou 
os pacientes com câncer a 
denunciarem à Federação 
Brasileira das Instituições 
Filantrópicas de Apoio 
à Saúde da Mama o não 
cumprimento da Lei nº 
12.732/2012, que garante 
o direito de começar o 
tratamento pelo Sistema 
Único de Saúde em, no 
máximo, 60 dias após o 
diagnóstico. A Femama 

colhe denúncias pelo site 
www.otempocorrecontra.
com e leva ao Ministério 
Público. Ishii explicou 
que o câncer de mama 
tem rápida evolução e 
pode levar a paciente à 
morte em pouco tempo. 

O membro da Comis-
são de Saúde da OAB/
MT, Péricles dos Santos 
falou das normas que 
determinam o atendimen-
to integral aos pacientes, 

a garantia de estudo seja 
por escolas de níveis fun-
damental e médio como 
faculdades, os direitos a 
medicamentos, exames e 
tratamento pelo Sistema 
Único de Saúde, além de 
auxílios doença, aposen-
tadoria por invalidez e 
o benefício de prestação 
continuada pelo LOAS 
(Lei Orgânica de Assis-
tência Social) para os 
mais carentes. 
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Cojad faz “bate-papo” com alunos 
do bairro Canjica 

C O M I S S Õ E S

Congresso reúne ícones do 
Direito em Cuiabá 

 

Presidente da CDH 
é homenageada  

A Comissão do Jovem Advogado da 
OAB/MT realizou ação do Projeto “OAB/
MT Vai à escola”, para tratar sobre o tema 
“Jovem Aprendiz” com cerca de 50 alunos 
do 9º ano da Escola Elza Luiza Esteves, 
no bairro Canjica, em Cuiabá. Represen-
taram a Cojad a secretária-geral adjunta, 
Fernanda Cançado e a secretária-geral 
da Cojad da OAB/MT, Marina Faiad. 
Também participou o vice-presidente da 
Comissão de Meio Ambiente, Lourenço 

O presidente da 
OAB/MT, Maurício 
Aude, participou da 
abertura do “I Congres-
so Ícones do Direito 
em Cuiabá”, promovi-
do por Ícone Instituto 
de Ensino Jurídico e 
apoio da Seccional e 
da Escola Superior de 
Advocacia (ESA/MT). 
Ele enalteceu a atuação 
do conselheiro estadual 
Evandro César A. dos 
Santos, coordenador 
científico do congres-
so, ressaltando que “é 
um profissional atu-
ante, que desempenha 
um papel valoroso na 
nossa gestão, inclusive 
à frente da Comissão 
de Direito Bancário 
e Securitário, contri-
buindo efetivamente 
para melhorias no 

A homenagem à advogada Betsey Polistchuk 
de Miranda marcou a última solenidade de en-
trega de certidões em Cuiabá. A vice-presidente, 
Cláudia Aquino, afirmou que a homenageada 
é exemplar como profissional e Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, além de possuir 
uma longa trajetória de serviços prestados à Sec-
cional e à sociedade.

Betsey Miranda ressaltou aos jovens que a 
vida profissional exige mais estudo e dedicação a 
partir do compromisso. À frente da Comissão há 
muitos anos, ela já intermediou rebeliões em pre-
sídios e cadeias do Estado, denunciou maus tratos 
a reeducandos e reeducandas e cobrou a efeti-
vação dos preceitos garantidos na Constituição 
Federal. Aos jovens advogados, o secretário-geral 
adjunto do Conselho Federal, Cláudio Stábile, 
ressaltou a importância de estudarem o Código 
de Ética e acompanharem as mudanças que virão, 
já que a OAB nacional está em vias de atuali-
zar a norma. Declarou que muitos respondem a 
processo ético-disciplinar por não conhecerem as 
normas.

Judiciário Estadual”.  
O conselheiro ressaltou 
que os conferencistas 
integram a galeria dos 
grandes mestres do 
direito brasileiro. “Na 
advocacia moderna não 

há mais espaço para 
simplesmente advogar. 
É preciso ter excelência 
e se tornar um grande 
gestor a cada dia. Ex-
presso nossa gratidão 
à OAB/MT e à ESA/

MT pelo apoio e a toda 
a equipe organizadora”. 
Ministraram palestras 
os doutrinadores Fer-
nando Capez, Francis-
co Rezek e Eduardo 
Sabbag. 

Calestini. Diante da participação intensa 
e interesse dos estudantes, as duas jovens 
advogadas e o advogado realizaram uma 
discussão interativa para abordar a ques-
tão da vivência profissional na juventude. 

“Ao final perguntaram se podíamos 
voltar lá toda semana, muito bom!”, ex-
clamou Marina Faiad. 

Como projeto a ser executado ainda em 
2014, a Cojad planeja ação social para o 
Natal.
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Ações da CAA/MT beneficiam mais 
de 5.300 profissionais da advocacia 

e familiares
Os serviços disponibilizados pela Caixa de 

Assistência dos Advogados de Mato Grosso 
(CAA/MT) beneficiaram, de janeiro a agosto, 
5.368 profissionais do Direito e seus familiares. 
Esse dado foi apresentado pelo presidente da 
entidade, Leonardo Pio da Silva Campos, durante 
o IV Colégio de Delegados da CAA/MT gestão 
2013-2015, realizado em outubro, na Subseção da 
OAB/Primavera do Leste. 

Segundo ele, o número de atendimentos nos 
últimos oito meses é um reflexo do trabalho rea-
lizado pela Diretoria e Delegados tanto na capital 
quanto no interior de Mato Grosso. “Por meio de 
nossos vários projetos e ações, estamos presentes 
em todas as Subseções graças ao empenho de 
nossos representantes (Delegados) que não me-
dem esforços em atender, sempre, as reais neces-
sidades da advocacia. Até o final de nossa gestão, 
ano que vem, faremos muito mais. Fecharemos 
nossa administração com ‘chave de ouro’”. 

Entre as ações de destaque da CAA/MT, o 
presidente da entidade enumerou as seguintes: 
Colônia de Férias (Cuiabá, Barra do Garças e Alta 

Floresta), Março Sempre Mulher, campanhas de 
saúde (vacinação e testes rápidos de saúde), Mês 
dos Advogados e Corrida da Advocacia. 

A expectativa é que a quantidade de atendi-
mentos tenha um substancial aumento até o fim 
do ano. “Nossa programação para 2014 prevê, 

ainda, ação voltada ao Dia das Crianças, Outubro 
Rosa e Novembro Azul. Teremos, também, mais 
duas Caravanas da Caixa nos meses de outubro e 
novembro”, adianta Leonardo Pio da Silva Cam-
pos. 

Presidente da CAA/MT 
participa de encontro 

nacional das Comissões 
de Meio Ambiente” 

O presidente da Caixa de Assistência dos 
Advogados e coordenador das Comissões 
Temáticas da OAB/MT, Leonardo Campos, 
foi expositor do “IV Encontro Nacional das 
Comissões de Meio Ambiente” da OAB, 
nesta quarta-feira (22/10), durante a Confe-
rência Nacional dos Advogados, no Rio de 
Janeiro. O advogado também é o secretário-
geral da comissão de mesmo nome do Con-
selho Federal.

Conforme Leonardo Campos, entre os 
assuntos que ele abordou estava a necessida-
de de reivindicação de assento para o Conse-
lho Federal no Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, a obrigatoriedade da inserção da 
cadeira de Direito Ambiental na grade cur-
ricular das faculdades e também no ensino 
fundamental. Foi proposto, ainda, aumento 
do número de questões de Direito Ambiental 
no Exame de Ordem e a maior interação das 
comissões das Seccionais com a Comissão 
do CFOAB. Ele explicou que, “em princípio, 
as proposições serão analisadas pela Comis-
são Nacional de Direito Ambiental (Conda) 
e, depois, levadas ao Conselho Federal da 
OAB”.

Advogado ex-atleta do Mixto inicia 
campanha em prol de sua saúde 

Advogado bastante atuante na OAB/MT, 
Rômulo Augusto Corrêa da Costa, inicia 
uma campanha em prol da vida. Aos 67 anos 
de idade, ele passa por problemas de saúde. 
Famoso meio-campista do Mixto Esporte 
Clube nas décadas de 60/70, hoje, conta com 
a solidariedade de todos para derrotar uma 
doença infecciosa agravada pela Hepatite 
C e com tratamento limitado em virtude do 
grau acentuado da Cirrose. 

“Iniciei essa campanha para a compra dos 
medicamentos que, por não serem regula-
mentados pela Anvisa, estão indisponíveis 
no Brasil. Em Londres, terei acesso aos re-
médios Sofosbuvir 400 mg e Simeprevir 150 
mg durante o tratamento que demorará cerca 
de 90 dias. Para a aquisição desses medica-
mentos terei que ter, pelo menos, US$ 350 
mil”, explica Rômulo Augusto Corrêa da 
Costa. 

Segundo ele, pesquisas comprovam que 
os remédios citados acima apresentam eficá-
cia de 90% na eliminação do vírus causador 
do mal. Mesmo após esse tratamento via 
oral, será necessário acompanhamento pelo 
período de dois anos. Importante informar 
que a saúde frágil do advogado e ex-atleta 
do Mixto impedem a realização do trans-
plante de fígado.

PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA E 
FAMILIARES, COLABOREM COM ESSA 
CAUSA! 

Banco do Brasil: Agência - 2363/9 - Con-
ta Poupança – 50.974-4 - Variação – 51 

Caixa Econômica Federal / Casas Loté-
ricas: Agência – 0686 - Conta Poupança – 
01300013444-1
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CAA/MT realiza ação de 
sensibilização no  
‘Novembro Azul’ 

Dia das Crianças é comemorado com day 
use na Fazendinha Cocóricó 

Conscientizar os homens sobre a importân-
cia da prevenção contra o câncer de próstata. 
É este o objetivo da campanha nacional ‘No-
vembro Azul’ que a Caixa de Assistência dos 
Advogados (CAA/MT) inicia junto à advocacia 
regional. A ação de sensibilização prevê visitas 
a escritórios de advocacia e salas da OAB/MT.

“Este é o primeiro ano que aderimos à 
campanha nacional e, por meio de uma abor-

dagem direta aos colegas advogados e estagi-
ários, queremos reforçar quão importante é a 
prevenção a esse tipo de câncer”, esclarece o 
presidente da CAA/MT, Leonardo Pio da Silva 
Campos. 

Ele explica que serão distribuídos panfle-
tos que trazem informações importantes sobre 

o assunto, como, por exemplo, os sintomas e 
exames preventivos. 

VACINA - Voltada à saúde do homem, a 
ação da CAA/MT ainda disponibilizará, gra-
tuitamente, doses da vacina H1N1aos profis-
sionais do Direito que desejarem se imunizar 
contra a doença.  

A Caixa de Assis-
tência dos Advogados 
de Mato Grosso (CAA/
MT) comemorou o Dia 
das Crianças com um 
day use na Fazendinha 
Cocóricó, em Cuiabá. 
O evento ocorreu dia 
18/10, reunindo 100 pes-
soas entre profissionais 
do Direito e seus fami-
liares. O secretário-geral 
e o diretor-tesoureiro da 
entidade, Helmut Flávio 
Preza Daltro e Leonardo 
de Mesquita Vergani, 
respectivamente, acom-
panharam de perto as 
atividades desenvolvidas 
no local.

Após o café da 
manhã, todos os partici-
pantes foram convidados 
a conhecer os bichos 
da fazendinha: ovelhas, 
jabutis, patos, galinhas, 
galos, vaca, bezerro, 
coelhos e porquinhos da 
Índia. As crianças tive-
ram contato direto com a 
terra ao serem chamadas 
a plantar sementes de 
milho na horta e fazer a 
trilha ecológica. Tam-
bém na programação, 
banhos de piscina, os 
passeios a cavalo, de 
charrete e de trenzinho 
foram os mais aguarda-
dos por todos. 

Entre os partici-

pantes, o evento teve 
boa avaliação. “Gostei 
bastante. Foi tudo muito 
bem organizado. Achei 
importante a realização 
das atividades direciona-
das. As crianças curti-
ram”, relata a advogada 
Patrícia Almeida Cam-
pos Borges que estava 
acompanhada pelas 
filhas e afilhada. 

A advogada Renata 
Ortelhado Mendes Pedri 
destacou a importância 
da ação promovida pela 
CAA/MT, pois propor-
cionou à família outra 
opção de lazer. “É com-

plicado quando chega o 
final da semana porque 
a gente não tem muita 
coisa diferente pra fazer 
e acaba ficando preso 
no apartamento. Gostei 
bastante desse momento 
aqui”.   

O Happy Day Fazen-
dinha Cocóricó agradou, 
ainda, crianças como a 
Nathália Martins (9) e a 
Sophia de Paula (10). A 
oportunidade de viven-
ciar situações diferentes, 
como alimentar as ove-
lhas, encantou as garo-
tas. “Aqui, tem muita 
coisa que eu não conhe-

cia. Achei tudo muito 
legal”, explica Sophia. 

HAPPY DAY – O 
Happy Day Fazendinha 
Cocóricó foi realizado 
pela CAA/MT para 
comemorar o Dia das 
Crianças. Participaram 
filhos ou dependentes de 
advogados e estagiários 
inscritos na OAB/MT. 
A taxa de inscrição foi 
de R$ 35,00 para o day 
use (inclusas refeições, 
bebidas não alcoólicas e 
passeios). Crianças com 
idades abaixo de dois 
anos foram isentas do 
pagamento.

Agendas jurídicas serão comercializadas a partir de 
novembro 

A Caixa de Assistência dos Advogados de Mato 
Grosso (CAA/MT) inicia a comercialização das 
agendas jurídicas 2015 a partir do dia 15 de no-
vembro. As unidades estarão disponíveis ao valor 
de R$ 30 cada, independente do modelo escolhi-

do: pequeno (14x20cm) ou médio (16x23cm). 
Em Cuiabá, a comercialização será feita na sede 
da entidade (anexo à OAB/MT), Estacionamento 
dos Advogados e salas da OAB/MT; no interior, 
nas sedes das Subseções da OAB/MT. 
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nº20 

Ações marcam abertura de Colégio de 
Presidentes de Subseções 

A 
abertura do IV Colégio 
de Presidentes de Sub-
seções da OAB/MT e 
Delegados da Caixa 
de Assistência dos 

Advogados, realizado dia 9 de outubro 
em Primavera do Leste, foi marcada 
pelas ações conquistadas ao longo de 
22 meses de gestão. A vice-presidente 
da Seccional, Cláudia Aquino, abriu o 
evento registrando que toda a diretoria 
tem atuando nas defesas das causas da 
advocacia e interesses da sociedade. 
A mais recente foi o deferimento do 
pedido de férias pelo TJMT e no TRT/
MT já foram dois votos favoráveis. 
Lembrou da Conferência Estadual da 
Advocacia com a presença de renoma-
dos palestrantes e do Encontro Nacio-
nal do Jovem Advogado, promovido 
em parceria com a ESA/MT, que tem 
proporcionado cursos de capacitação 
como a pós-graduações com vários 
parceiros, inclusive para o interior do 

Estado; cursos telepresenciais transmi-
tidos em diversas subseções; e cursos 
práticos em diferentes áreas do direito. 

A atuação das Comissões Temáticas 
foi apontada como primordial para o 
trabalho. “Destacamos a de Defesa dos 
Honorários Advocatícios na elaboração 
dos pareceres para os recursos em que 
a OAB/MT figura como assistente. Te-
mos colaborado com colegas em grau 
recursal para majorar valores arbitrados 
de forma aviltante”.  Cláudia Aquino 
consignou que essa atuação gerou a 
indicação do presidente da OAB/MT, 
Maurício Aude, para ministrar palestra 
na Conferência Nacional dos Advoga-
dos, no Rio de Janeiro. Outros mem-
bros da Ordem também foram convida-
dos para atuar. 

O Tribunal de Ética e Disciplina foi 
lembrado como um dos que cumpriu 
as metas do Conselho Federal para 
julgamento dos processos iniciados 
até 2009; suspendeu preventivamente 

advogados acusados de fraudes e o 
Conselho Seccional também aprovou 
a cassação de profissionais depois da 
tramitação dos processos no TED. Já o 
Tribunal de Defesa das Prerrogativas 
tem atuado nas questões relativas à 
falta de respeito por parte de autori-
dades e órgãos públicos em relação às 
prerrogativas, buscando o cumprimento 
do Estatuto da Advocacia e propondo 
desagravos públicos. “Todos os resul-
tados são frutos do trabalho coletivo 
de todos que fazem parte do sistema 
OAB/MT”, destacou a vice-presidente 
da Ordem.

O presidente da Caixa de Assistên-
cia dos Advogados (CAA/MT), Leo-
nardo Campos, registrou que o colégio 
é “a oportunidade de fortalecer nosso 
vínculo de amizade e debater os pro-
blemas que assolam nossa justiça como 
o desrespeito aos honorários advocatí-
cios, a falta de capacitação dos serven-
tuários da justiça”.

O presidente da OAB/Primavera do 
Leste, Nelson Manoel Júnior, disse que 
se sentia honrado em sediar o evento. 
“Durante toda esta semana tivemos 
palestras nas escolas sobre cidadania 
e é a sociedade que ganha com isso. 
O Projeto OAB/MT 80 Anos é um 
sucesso e a subseção continuará com 
sua execução. Conseguimos ainda a 
aprovação do projeto de lei que isenta 
do ISSQN advogados e advogadas que 
atuarem em um processo por ano como 
dativo, que também serão isentos da 
taxa do alvará de funcionamento”.

Homenagens - Na solenidade houve 
a entrega de homenagens aos ex-presi-
dentes das Subseções de Primavera do 
Leste, Poxoréu e Paranatinga pelos re-
levantes serviços prestados à Ordem. A 
OAB/Primavera também foi agraciada 
com moção de aplauso pelo presidente 
da Câmara de Vereadores de Primavera 
do Leste, Estaniel Pascoal Alves da 
Silva.
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Advocacia pode contar com TDP 

OAB/MT e Subseções divulgam Carta de 
Primavera do Leste TED ressalta importância da 

participação no registro de 
denúncias 

    Após um dia inteiro 
de debates, a diretoria da 
OAB/MT e os presidentes 
de Subseções da Ordem 
definiram as estratégias 
para garantir à advocacia 
de todo o Estado melhores 
condições de trabalho. 
Confira abaixo a íntegra 
da Carta de Primavera do 
Leste:
    O Colégio de Presi-
dentes de Subseções da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional do 
Estado de Mato Grosso, 
realizado na cidade de Pri-
mavera do Leste, no dia 10 
de outubro de 2014, para 
cumprimento do Regimen-
to Interno do Colégio de 
Presidentes, atendendo às 
funções institucionais e 
norteados nos princípios e 
ideais da entidade, houve 
por bem tomar as seguin-
tes deliberações:
     ENCAMINHAR 
trimestralmente a relação 
dos profissionais da advo-
cacia inadimplentes aos 
Presidentes das Subseções 
para que possam tomar 
ciência e providências 
cabíveis.
    EXIGIR do Instituto 
Nacional da Previdência 
Social – INSS – o cum-

O presidente do Tribunal de Ética e Disciplina 
(TED) da OAB/MT, João Batista Beneti, convocou 
os presidentes de Subseções a atuarem de forma mais 
incisiva no registro de denúncias junto ao tribunal. 
Qualquer caso que importe em infração ético-disci-
plinar deve ser encaminhado para a Seccional e TED 
para as devidas providências, sempre respeitando o 
devido processo legal. “Nesta gestão não haverá pres-
crição e temos o objetivo de até julho de 2015 julgar 
todos os processos instaurados até 2011. Infelizmente 
temos colegas advogados que não conhecem ou não 
leem o nosso Código de Ética e esse índice chega a 
ser de 90%. Por isso, vamos confeccionar cartilhas 
com instruções e distribuir gratuitamente no interior 
do Estado porque muitos pensam que estão praticando 
atos corretos, mas na verdade não estão”.

A presidente da OAB de Pontes e Lacerda, Janete 
Garcia, informou que muitos advogados, principal-
mente recém-formados, estão causando transtornos 
para a subseção. De acordo com a advogada, dois dos 
principais motivos são as instalações de placas irre-
gulares fazendo propagandas e cobranças irrisórias de 
honorários advocatícios. “Em virtude disso, passarei a 
implementar com mais frequência palestras sobre ética 
na nossa região para conscientizar alguns profissionais 
da importância de fortalecer nossa profissão, e não o 
contrário”.

Uma das reivindicações das Subseções de Tangará 
da Serra e de Várzea Grande versou sobre a necessi-
dade de haver um mecanismo interligado do TED com  
as subseções no sentido de informar o andamento dos 
processos instaurados. Para os presidentes Josemar 
Carmerino e Flávia Moretti, há constantes cobranças 
de partes querendo obter notícias sobre os processos. 
O presidente do TED ressaltou que basta entrar em 
contato com o tribunal. “Agora, informações sobre o 
teor do processo, só posso transmiti-las de forma pre-
sencial às próprias partes e a seus procuradores, uma 
vez que os processos são sigilosos”.

Assistente do TED - João Batista Benetti convida 
advogados e advogadas para atuarem como assisten-
tes em processos ético-disciplinares que tramitam no 
órgão. “Estamos precisando de assistentes no TED 
para dar andamento em alguns procedimentos. Quere-
mos nomear o maior número possível de profissionais 
e todos podem se candidatar, mesmo recém-formados. 
Caso isso ocorra, estamos à disposição para auxiliar 
no que for necessário”. o TED está implantando um 
sistema que permitirá à sociedade consultar se o ope-
rador do direito está apto a advogar, isto é, a ferramen-
ta informará todos os processos que eventualmente o 
profissional estiver envolvido, possibilitando às partes 
mais segurança no momento da contratação. Hoje o 
TED já conta com uma lista de advogados suspensos e 
excluídos em Mato Grosso e outras seccionais. Basta 
acessar a página da OAB/MT (www.oabmt.org.br) 
na internet no link “TED – Advogados suspensos e 
excluídos”.

O presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas 
(TDP) da OAB/MT, Luiz da Penha Correa, fez um balanço 
geral da atuação do órgão em Cuiabá e no interior no que diz 
respeito à defesa das prerrogativas dos advogados. “Quando 
recebemos denúncias de violação de prerrogativas por e-mail, 
nossa primeira medida é nomear um relator. Isso fez com que 
muitos advogados e advogadas passassem a ser atendidos de 
forma mais célere, trazendo satisfação para nosso trabalho”. 
Frisou que não instaura procedimentos quando visualiza 
a possibilidade de resolver a situação na base do diálogo. 
“Muitas situações podem ser esclarecidas e resolvidas de 

forma simples e sempre vamos atuar nesse sentido. Para se 
ter uma ideia, hoje temos 2482 reclamações e apenas 81 pro-
cessos instaurados, o que comprova que o diálogo deve ser o 
primeiro passo de tudo”.

Luiz da Penha acrescentou que este ano foram realizados 
quatro desagravos e instaurados quatro inquéritos contra ad-
vogados. “Estamos prontos e de portas abertas para defender 
a advocacia que sofrer qualquer tipo de violação durante o 
exercício profissional, mas também peço a todos os operado-
res do direito que tenham bom senso no dia a dia de trabalho, 
pois muitas vezes o TDP é acionado de forma desnecessária”.

O presidente da Subseção de Primavera do Leste, 
Nelson Manoel Júnior, questionou acerca do cumprimento 
da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que garante 
prioridade de atendimento no INSS em todo o país. Luiz 
da Penha disse que, juntamente com a Comissão de Direito 
Previdenciário, esteve reunido no INSS de Cuiabá e essa foi 
uma das cobranças feitas junto à diretoria daquela instituição, 
tendo recebido como resposta que o pleito seria encaminhado 
para a Superintendência nacional do INSS, uma vez que tem 
legitimidade para implementar ações que melhorem o atendi-
mento nas agências de todo o país.

primento da determinação 
de atendimento prioritário 
para os advogados.
    ESTUDAR a possibili-
dade de incluir na diretoria 
das subseções o cargo de 
representante do Tribunal 
de Defesa de Prerrogati-
vas, a exemplo do Delega-
do da CAA-MT
    CRIAR mecanismos 
com o objetivo de imple-
mentar a inclusão da par-
ticipação dos advogados 
nos Núcleos de Concilia-
ção e Mediação do Poder 
Judiciário, ressaltando os 
benefícios de ser assistido 
por um advogado.
    OFICIAR a todas as 
Comarcas do Estado para 
que seja dado cumprimen-
to aos itens 1.28.1 e 1.28.2 
da CNGC, que determi-
nam que os advogados, 

defensores públicos e 
membros do Ministério 
Público sejam colocados 
no mesmo patamar dentro 
das salas de audiência e 
tribunal do júri.
    REUNIR com o Go-
vernador eleito, Pedro 
Taques, para questioná-
lo sobre seu plano de 
governo em relação aos 
principais problemas que 
afligem a advocacia mato-
grossense.
    REALIZAR audiência 
com os candidatos à Presi-
dência do TJMT acerca de 
suas propostas de gestão, 
especialmente em relação 
a falta de magistrados e 
servidores.
    REUNIR com a Dire-
toria do TJMT eleita para 
o próximo biênio para 
questioná-la sobre seu 

plano de gestão do Poder 
Judiciário.
    COBRAR do Governa-
dor, Senador, Deputados 
Federais e Deputados 
Estaduais eleitos o com-
promisso com as causas da 
advocacia.
    REQUERER providên-
cias junto à presidência 
do Tribunal Regional do 
Trabalho da 23ª Região, 
quanto à violação de nos-
sas prerrogativas, durante 
as audiências, tendo em 
vista que os magistra-
dos têm se recusado a 
consignar requerimentos 
dos advogados nas atas, 
deixando de retratar com 
fidelidade a prova oral 
produzida. Caso não surta 
efeito, solicitar que as au-
diências sejam registradas 
em sistema audiovisual. 

Primavera do Leste – MT, 10 de outubro de 2014.  
Cláudia Aquino de Oliveira -  Vice-Presidente da OAB/MT
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Presidente de Jaciara
 
Marcelo da Cunha Marinho
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Presidente de Juara
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Presidente de Lucas do Rio 
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Cesar Roberto Boni
Presidente de Nova Mutum
 
João Batista Nichele
Presidente de Comodoro
 
Tiago Thoma Martins de Paula
Presidente de Água Boa
 
Michel Astrolli Salazar
Presidente de Paranatinga
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OAB/MT assina termo 
de adesão com CEF 

Ordem notifica CAB a cumprir CDC 

Diretoria levou demandas ao 
presidente eleito do TJMT 

A diretoria da OAB/
MT cumprimentou o 
presidente eleito do 
Tribunal de Justiça, 
desembargador Paulo 
da Cunha, em sessão 
do Pleno em outubro. 
Os dirigentes da Or-
dem se reuniram no 
dia anterior à eleição 
com os três candida-
tos à Presidência do 
TJMT para tratar das 
demandas dos advo-
gados e advogadas do 
estado. O presidente 
da Seccional, Maurício 
Aude; a vice-presiden-
te, Cláudia Aquino; o 
secretário-geral, Daniel 
Teixeira; o secretário-
geral adjunto, Ulisses 
Rabaneda e o diretor 
tesoureiro, Cleverson 
Pintel, ressaltaram que 
confiam que a nova di-
reção manterá a relação 
aberta, franca e cola-

borativa, conforme tem 
ocorrido nas últimas 
gestões. 

Na ocasião, o de-
sembargador Paulo da 
Cunha ressaltou que 
conta com o apoio da 
advocacia. “A OAB/
MT é uma instituição 
respeitada e vamos 
continuar sendo parcei-
ros. Administrar um tri-
bunal não é uma tarefa 
fácil, mas vamos fazer 
o possível para alcan-
çar nossos objetivos. 
Temos que trabalhar 
intensamente em pri-
meiro grau e pretendo 
dar atenção diferencia-
da para ele”.  Paulo da 
Cunha iniciou a car-
reira como advogado 
tornando-se membro do 
Ministério Público em 
1979 e em 2002 passou 
a desembargador em 
vaga destinada ao MP 

pelo quinto constitucional. Foi vice-presidente do 
TJMT e é diretor da Esmagis.

A eleição - O Pleno elegeu o des. Paulo da 
Cunha para o biênio 2015/2016 por maioria, com 
um total de 21 votos contra 8. A desembargadora 
Maria Erotides Baranjak será a nova corregedora, 

e Clarice Claudino, vice-presidente. A posse ocor-
rerá em fevereiro de 2015. Também concorreu 
para a Presidência do TJMT o des. Carlos Alberto 
da Rocha. O des. Sebastião de Moraes Filho era 
candidato, mas apresentou renúncia no início da 
sessão eleitoral. 

O presidente da OAB/MT, 
Maurício Aude, assinou o termo 
de adesão firmando convênio 
com a Caixa Econômica Federal 
que oferece produtos e serviços 
disponibilizados aos escritórios 
de advocacia e os advogados e 
advogadas.  

Esse mesmo termo foi as-
sinado também pelo Conselho 
Federal da OAB em setembro e 
remetido a todas as Seccionais. 

Entre os benefícios estão Finan-
ciamento de Veículos com libe-
ração da carência e taxas dife-
renciadas; consórcio imobiliário 
com 100% de desconto na Tarifa 
de Administração Antecipada; se-
guro automóvel com desconto no 
preço final; programa de pontos 
que poderá ser utilizado para o 
pagamento da anuidade da OAB; 
serviços diversos pela Internet, e 
outros. 

A OAB/MT enviou notificação 
extrajudicial à Concessionária 
de Serviços de Água e Esgo-
to (CAB-Cuiabá) para buscar 
o cumprimento do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC). 
O Sindicato da Habitação do 
Estado de Mato Grosso (Secovi/
MT) informou a Ordem que a 
concessionária estaria vinculando 
o contrato de prestação de servi-
ços ao imóvel e não ao titular do 
contrato.  

De acordo com as informa-

ções, o fato estaria gerando 
transtornos ao novo titular que 
adquire ou aluga o imóvel, prin-
cipalmente quando há débitos de 
contratos anteriores. A denúncia 
foi submetida à Comissão de De-
fesa do Consumidor que emitiu 
parecer no sentido de que, em se 
tratando de relação de consumo, 
deve a concessionária atender o 
CDC, não podendo recusar-se a 
efetivar a transferência da titula-
ridade da unidade consumidora 
nem a prestação de serviços.
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Carta do OAB/MT 
Mulher é elaborada 
 

ESA/MT insere Quarta Jurídica  
em circulação 

Percurso histórico marca abertura em 
Primavera do Leste 

A 15ª circulação do 
projeto OAB/MT 80 
anos teve ações nas 
Subseções de Primavera 
do Leste, Paranatinga 
e Poxoréu. Na aber-
tura estavam a vice-
presidente da Seccional, 
Cláudia Aquino; o 
presidente da OAB/Pri-
mavera, Nelson Manoel 
Junior; o corregedor-
geral da OAB/MT, 
Luiz Carlos Rezende; o 
conselheiro, Darley Ca-
margo; o prefeito Érico 
Piana; o presidente da 
Câmara Municipal, Es-
taniel Pascoal; e o juiz 
da Quinta Vara Cível 
da Comarca, Eviner 
Valério; advogados e 
advogadas da região. O 
historiador Maurim Ro-

drigues apresentou um 
percurso histórico da 
OAB nacional e da Sec-
cional. O ex-presidente 
da OAB/Primavera, 
João Manoel; o coor-
denador pedagógico da 
ESA/MT que atua na 
região, Marcelo Theo-
doro; e o corregedor da 
Seccional, Luiz Carlos 

Rezende, falaram da 
história da Subseção. 

Cláudia Aquino 
ressaltou que esse 
trabalho é importante 
para o fortalecimento 
da instituição, “porque 
conhecendo os fatos 
históricos nos damos 
conta de quão valiosa a 
advocacia foi na cons-

trução do pensamento 
nacional, na redemo-
cratização do país, e do 
quanto podemos cola-
borar para a construção 
de uma sociedade mais 
justa e igualitária. É a 
OABMT próxima da 
advocacia do interior 
e da sociedade mato-
grossense”. 

  A ESA/MT confir-
mou sua participação 
efetiva no Projeto 
OAB/MT 80 Anos a 
partir da Circulação 
de outubro em Prima-
vera do Leste, onde 
o secretário-geral 
adjunto da OAB/MT, 
Ulisses Rabaneda, e o 
conselheiro estadual 
da Seccional, Val-
ber Melo, realizaram 
palestras no Encontro 
Jurídico. 

“Com a parceria, a 

‘Quarta Jurídica’ passa a integrar 
a programação oficial e torna certa 
sua realização em todas as cidades 
por onde a circulação da OAB/MT 
passar”, explicou o presidente da 

Escola, Bruno Castro. Os palestran-
tes abordaram os temas “Habeas 
corpus e suas peculiaridades” e 
“Nulidades e seus efeitos no Pro-
cesso Penal”. 

Advogados, advogadas e profissionais de 
outras áreas participaram da Plenária do Proje-
to OAB/MT Mulher na subseção de Primavera 
do Leste. Os trabalhos foram coordenados pela 
vice-presidente da OAB/MT, Cláudia Aquino, 
e a 9ª plenária contou com profissionais das 
cidades de Sinop, Pontes e Lacerda, Várzea 
Grande, Cuiabá e Nova Mutum. Definiu-se que a 
advogada Xênia Guerra coordenará um Grupo de 
Formação e Qualificação, composto pelas ad-
vogadas Ana Elisa Del Padre, Ana Paula Oliari, 
Varea, Heloísa Camargo e Mayara Weirich, que 
desenvolverão o projeto “Igualdade de gênero e 
a valorização da mulher”. No Grupo de Políticas 
Públicas atuarão as advogadas Isamara de Lima 
e Célia da Cunha, para criar uma rede de apoio, 
bem como a articulação das políticas públicas 
e estimular a criação da Comissão Permanente 
de Acompanhamento, Conselhos Municipais da 
Mulher e outras lideranças.

Um terceiro grupo de Pesquisa, representado 
pela advogada Marisa Vesz, tratará da “A violên-
cia contra a mulher no Estado do Mato Grosso”, 
cujos estudos vão mensurar registros de ocorrên-
cias, inquéritos, processos e sentenças judiciais 
dos crimes previstos na Lei nº 11.340/06 nos 
últimos dois anos. O grupo apresentará propos-
tas concretas para erradicar a violência contra 
mulher no estado do Mato Grosso.
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OAB/MT Cidadania beneficiou mais de mil pessoas em Primavera 

Profissionais ministram palestras em 
escolas de Primavera 

 Diversos advogados 
e advogadas atuantes 
no projeto “OAB Vai 
à escola” ministraram 
palestras a centenas de 
alunos em várias ins-
tituições de Poxoréu e 
Primavera do Leste, na 
programação do OAB/
MT 80 anos. A vice-
presidente da Seccio-
nal, Cláudia Aquino, 
abriu as atividades 
com palestra na Esco-
la Sebastião Patrício, 
acompanhada pelos 
advogados Mário Me-
deiros Neto, Bruno Ma-
mus, Rogério Curado 
e o historiador Maurim 

Rodrigues. 
Entre os advogados 

que ministraram pales-
tras estavam o correge-
dor-geral da OAB/MT, 
Luiz Carlos Rezende, o 
presidente da OAB/Pri-
mavera, Nelson Mano-
el A. da Silva, o conse-
lheiro estadual Darley 
Camargo, os advogados 
Adeloir Polleto, Renato 
Cintra, Aline Crema, 
Mario Olimpio Filho, 
Luizmar Vieira, Zilda 
França, Rosângela, Ma-
ria dos Anjos, Clélia, 
César Cabriote, Rose-
cler Szadkoski além do 
defensor público Nel-

son. As escolas alcan-
çadas foram: Sebastião 
Patrício, 13 de Maio, 
Mauro Weis, Nossa 
Senhora Aparecida, 
IFMT, Novo Horizonte, 
São José, Monteiro Lo-
bato, Escola Cremilda.

 AlunOS SãO prEMI-
AdOS 

Cerca de 40 estu-
dantes de escolas de 
Primavera do Leste 
fizeram parte do proje-
to “Escola vem à OAB/
MT”, e participaram de 
um concurso de reda-
ção.  Eles visitaram 
a OAB/Primavera e 
foram recebidos pela 
vice-presidente da 

Ordem, Cláudia Aqui-
no, pelo presidente 
da Subseção, Nelson 
Manoel Junior, e por 
diretores locais. Tam-

bém visitaram o Fórum 
da comarca e a Câmara 
de Vereadores e conhe-
ceram juízes, o prefeito 
e vereadores. As três 

melhores redações com 
o tema “O dia de cida-
dania” foram premia-
das. E o primeiro lugar 
recebeu uma bicicleta.

  Para atender as 1751 pessoas em 
Primavera do Leste, o Projeto OAB/
MT Cidadania foi realizado com a 
parceria da Subseção de Primavera, 
da Caixa de Assistência dos Advoga-
dos (CAA/MT), além de ter rece-
bido apoio de instituições públicas, 
privadas e integrantes do Sistema 
“S”. A vice-presidente da OAB/MT 
e coordenadora do Comitê Gestor do 
OAB/MT 80 Anos, Cláudia Aqui-
no, afirmou que “tudo isso só está 
sendo possível com a dedicação e 
empenho de advogados e advogadas. 
Somos voluntários e tentamos fazer o 
melhor com a participação de todos”. 
O evento foi destacado como marco 
na história de Primavera do Leste, 
conforme afirmou o prefeito do mu-
nicípio, Érico Piana.

Dentre o total de beneficiados, 50 
pessoas receberam vacinas contra o 
vírus H1N1, fornecidas pela CAA/
MT e 42 foram atendidos por profis-
sionais da enfermagem, voluntários 
da Universidade de Cuiabá (Unic). 
Outros, ainda, dispuseram dos servi-
ços assistenciais prestados por advo-
gados e representantes da Defensoria 
Pública, Ministério Público, Conse-
lho da Mulher, bem como prestações 
do Senac, Pronatec e Prefeitura do 
município.   

Cerca de 150 pessoas visitaram o 
stand do TRT/MT, a maioria crian-
ças. Além da distribuição de camise-
tas e bonés, foram entregues folders, 
folhetos e cartilhas orientativas, 
várias em formato de gibis, tratando 
de direito dos trabalhadores, seguran-

ça no trabalho e trabalho infantil. A 
participação do TRT/MT no evento 
foi acertada em setembro entre o 

presidente do Tribunal, des. Edson 
Bueno, e a vice-presidente da OAB/
MT, Cláudia Aquino. 
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TDP pede retificação de 
procedimento no sistema 

penitenciário 

Doutrinadores italianos debatem 
Direito Constitucional e Direitos 

Humanos na OAB/MT 

Advogados falam sobre Trabalho e Penal em Semana Jurídica 

A presença de doutrinadores italianos deba-
tendo temas de Direito Constitucional Compara-
do no auditório da OAB/MT marcou importante 
parceria entre a Seccional, a ESA/MT e a Facul-
dade de Direito da UFMT, no “I Seminário Ítalo 
Brasileiro de Direitos Humanos”, com a presen-
ça de advogados e professores da Universidade 
Federal, acadêmicos e autoridades. “A OAB/MT 
sempre está conosco, apoiando eventos em par-
ceria com a UFMT”, afirmou o professor pós-
doutor Valério Mazzuoli, um dos organizadores, 
juntamente com o coordenador pedagógico da 
ESA/MT e professor doutor, Marcelo Theodoro. 

O secretário-adjunto da Escola, Welder 
Queiroz, lembrou não ter sido a primeira parce-
ria entre as instituições. “Ano passado fizemos 
o simpósio em comemoração aos 10 anos do 
Código Civil com o professor italiano Andrea 
Marighetto. Este seminário com oito professores 
qualificados contribui para o aperfeiçoamento 
da advocacia e da academia”. Também parti-
ciparam o diretor da Faculdade de Direito da 
UFMT, Saul Tibaldi; o representante do Centro 
Acadêmico Oito de Abril, Luis Domingos; e os 
palestrantes convidados Antonio Ruggeri – Uni-
versità di Messina, Roberto Romboli – Unversità 
di Pisa, Massimo Luciani – Università di Roma 
“La Sapienza”, e Paolo Caretti – Univeristà di 
Firenze. 

Na segunda noite foram debatidos os “Direi-

tos Humanos no Brasil e na Europa” com Anna 
Lorenzetti – Università di Bergamo, Barbara 
Pezzini – Università di Bergamo, Carmella Sa-
lazar – Università di Reggio Calabria, e Michele 
Carducci – Università del Salento; além dos 
professores da UFMT Carlos Eduardo Silva e 
Souza, Marcelo Theodoro, Saul Tibaldi, Valerio 
Mazzuoli e Welder Queiroz.

 As diretorias da OAB/MT e do Tribunal de Defesa 
das Prerrogativas (TDP) reivindicaram à Secretaria 
Estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) a 
modificação da redação do item 1.5.10 do Manual de 
Procedimento Operacional Padrão do Sistema Peniten-
ciário de Mato Grosso (POP), o qual dispõe que “para 
o credenciamento e a efetiva visita do advogado so-
mente será exigida carteira da OAB, sendo seus dados 
cadastrados mediante declaração do mesmo. O horário 
para visita do advogado será das 8h às 17h, em dias 
úteis”. Para a Seccional, o dispositivo deve ser substi-
tuído pelos artigos 1º e 2º da Portaria nº 07/2012: 

“Art. 1º – Fica estabelecido que os horários de 
acesso dos Advogados nos Estabelecimentos Penais 
e nos Centros Socioeducativos do Estado de Mato 
Grosso, para atendimento a seus clientes assistidos 
será, preferencialmente, das 8h às 18h, inclusive aos 
sábados, domingos e feriados, independentemente de 
apresentação de procuração.

§ 1º – Por motivos de segurança, os horários e dias 
de atendimento poderão ser alterados ou reduzidos, 
desde que devidamente fundamentado pelo (a) Diretor 
(a) da Unidade, ocasião em que a OAB/MT deverá 
ser notificada por antecedência, através de ofícios que 
indiquem os novos horários, assim como a cópia da 
decisão e sua respectiva fundamentação.

Art. 2º – Para o acesso nas Unidades Penais e 
Socioeducativas, os advogados deverão apresentar a 
Carteira Funcional da OAB para as devidas anotações 
no livro de registro de entradas, devendo ser devolvida 
ao portador.

Parágrafo único – O ingresso de estagiários está 
condicionado à apresentação da Carteira de Estagiário 
da OAB e da presença ou autorização, por escrito, do 
advogado responsável”.

 
Além disso, pleitearam a revogação dos itens 

1.5.18; 1.9.1 e 1.9.2 do referido manual em virtude de 
ferirem as prerrogativas da advocacia. Eles versam so-
bre os procedimentos de revista mecânica (detectores 
de metais, aparelhos de raio-x e outros meios asseme-
lhados existentes no estabelecimento penal).

Os membros do conselho curador da Escola Supe-
rior de Advocacia de Mato Grosso (ESA/MT) Marcos 
Avallone e Bruno Alegria ministraram palestras na 
VIII Semana Jurídica da Faculdade Católica Rainha 
da Paz, por meio da Coordenação do Curso de Direito 
em parceria com a ESA/MT. 

Marcos Avallone, que também é presidente da Co-
missão de Direito do Trabalho da OAB/MT, abordou 
o tema “A prática do processo trabalhista”. O advo-
gado agradeceu o convite. “Espero ter colaborado um 
pouco para a grandiosidade do evento”, completou. 
Bruno Alegria, também membro relator do Tribunal 
de Ética e Disciplina da OAB/MT, tratou do “Exercí-
cio da função dos jurados no Tribunal do Júri”. “Foi 
muito bom estar de novo em Araputanga e poder, de 
alguma forma, contribuir pelo segundo ano na Semana 
Jurídica”, sublinhou.
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Juiz do trabalho aborda 
execução na ESA/MT 

Curso prático na área 
trabalhista reuniu 80 advogados  Confira os cursos 

telepresenciais de novembro 

U
m tema de extrema relevância 
e instigante para a advocacia 
trabalhista foi objeto do “Cur-
so prático de execução traba-
lhista” com o juiz do trabalho 

Ivan Tessaro, oferecido pela Escola Superior de 
Advocacia (ESA/MT), a Comissão de Direito 
do Trabalho da OAB/MT e a Caixa de Assis-
tência dos Advogados. “Há uma diversidade de 
entendimentos, de normas e polêmicas e, por 
isso, decidimos oferecer esse curso para debater 
a questão. É uma oportunidade aos advogados e 
advogadas de atualizarem seu conhecimento na 
área. Agradecemos ao doutor Ivan Tessaro por 
aceitar nosso convite”, pontuou o presidente da 
CDT, Marcos Avallone. 

Ivan Tessaro ressaltou que “o papel do ad-
vogado é fundamental para delinear o que irá 
ocorrer no processo. Um exemplo, a análise dos 
possíveis responsáveis que podem ser arrolados, 
como empresas que pertencem ao mesmo grupo 
econômico. Nessa fase é mais fácil produzir 
provas”. Na primeira aula, abordou a estrutura 
normativa, execução indireta, falou das multas e 
analisou casos concretos; no segundo dia tratou 
de penhora, títulos executivos trabalhista, des-
consideração de personalidade jurídica, suces-
são, responsabilidade e outros. 

Cerca de 80 advo-
gados e advogadas se 
inscreverem para o curso 
sobre “Aspectos práticos 
da advocacia na área 
trabalhista”, ministrado 
pela juíza do trabalho 
e professora Graziele 
Cabral Lima na ESA/
MT em parceria com a 
OAB/MT, por meio da 
Comissão de Direito do 
Trabalho e CAA/MT. O 
presidente da ESA/MT, 
Bruno Castro, explicou 
“é um curso de qualida-
de e excelência” e será 

Os cursos telepresenciais são transmitidos na sede da ESA/MT em Cuia-
bá e nas 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 e Alta Floresta. Mais informações: (65) 
3613-0956/0957. Confira:  

oferecido em outras 
ocasiões. 

As aulas foram 
realizadas em sábados 
consecutivos com o 
objetivo de desvendar 
as peculiaridades da 
advocacia trabalhista na 
prática, com técnicas de 
elaboração de peças pro-
cessuais (petição inicial, 
contestação, impugnação 
e recurso), participação 
e postura nas audiências 
trabalhistas, ritos do pro-
cesso trabalhista e dicas 
práticas em geral.
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nº20

Seccional, OAB/VG e Comissão do 
Trabalho levam demandas ao TRT/

MT

VIII Semana Jurídica em 
Araputanga tem apoio da 

ESA/MT e OAB/MT
Em parceria com a Escola Superior da 

Advocacia (ESA/MT) e OAB/MT, o Curso 
de Direito da Faculdade Católica Rainha da 
Paz (FCARP) de Araputanga realizou a VIII 
Semana Jurídica na cidade. O conselheiro do 
conselho curador da ESA/MT e relator do 
TED/MT, Bruno Ferreira Alegria, e o mem-
bro da ESA/MT e presidente da Comissão de 
Direito do Trabalho, Marcos Avallone, fize-
ram palestra. 

Na programação constou exame interdis-
ciplinar anual unificado para acadêmicos a 
partir do 4º semestre, apresentação de um 
primeiro módulo temático. Os advogados 
falaram sobre tribunal do júri e direitos traba-
lhistas.

Um fórum em torno dos desafios e das 
possibilidades do ensino jurídico foi condu-
zido pela coordenadora da faculdade, com a 
participação de professores da UFMT e da 
Unemat e professores fizeram mesa redonda 
para abordar a questão do tráfico de pessoas 
no âmbito dos Direitos Humanos. Ao final, 
foi tratado da adoção contemporânea.

Doutrinadora destaca novidades 
em aula magna

As diretorias da OAB/MT, da OAB de Várzea 
Grande e da Comissão de Direito do Trabalho se 
reuniram com o presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho para abordar questões relativas à 
prestação jurisdicional nas varas trabalhistas, em 
especial no interior. O encontro ocorreu a convite 
do desembargador presidente Edson Bueno. Par-
ticiparam da reunião a vice-presidente da OAB/
MT, Cláudia Aquino; a presidente da Subseção, 
Flávia Moretti; o presidente da CDT, Marcos 
Avallone; e a secretária-adjunta da OAB/VG, 
Stella Aparecida da Silva e a desembargadora do 
TRT/MT Beatriz Theodoro. 

Cláudia Aquino e Marcos Avallone apresen-
taram uma demanda apontada durante o Colégio 
de Presidentes de Subseções de outubro quanto à 
diferença entre o que se debate nas audiências e o 
consignado em ata. Alguns presidentes sugeriram 
a gravação em áudio e vídeo e outros demonstra-
ram a preocupação em se manter a impressão das 
atas. O desembargador presidente observou que o 
TRT/MT já tem projeto para gravar as audiências 
mantendo-se as atas até que o PJe tenha a ferra-
menta adequada para tanto. 

Entre as demandas apresentadas pela presi-
dente da OAB/VG estava o pedido de instalação 

de um posto avançado do Banco do Brasil ou da 
Caixa Econômica Federal na sede da Justiça do 
Trabalho da cidade. O magistrado ressaltou ser 
favorável, porém, é necessário verificar as condi-
ções apresentadas pelas instituições financeiras. 
Flávia Moretti ficou de se reunir com as superin-
tendências dos respectivos bancos para dar anda-

mento à questão. Marcos Avallone também de-
fendeu a instalação de postos em Rondonópolis, 
Tangará da Serra e Sinop. “A OAB/MT poderá 
entrar como parceira para viabilizar a instalação”, 
pontuou. Também foram tratados de assuntos 
relativos ao PJe no sentido de sugerir melhorias e 
sobre o estacionamento do Fórum Trabalhista. 

Novidades para a 
atuação na área pre-
videnciária foram 
abordadas pela doutri-
nadora Juliana Ribeiro, 
durante a aula magna 
da “Pós-Graduação 
Lato Sensu em Prática 
do Direito Previdenci-
ário”. O curso é ofe-
recido pelo Instituto 
Infoc em parceria com 
a ESA/MT, a OAB/MT, 
por meio da Comissão 
de mesmo tema e a 
CAA/MT. “Há algumas 
novas teses interes-
santes que poderão ser 
utilizadas pelos colegas 
em Mato Grosso, como 
o pagamento do salário 
educação por parte dos 
produtores rurais, que 
por não serem empresa 
poderão requerer repe-
tição de indébito dos 
últimos cinco anos e ter 
de volta o valor”. Perí-

cia médica para que-
sitos e cálculos; aulas 
sobre regime próprio 
para servidores públi-
cos, voltados à situação 

do Estado também es-
tão previstos no curso. 
“Mato Grosso tem uma 
particularidade, a maio-
ria dos municípios tem 

regime próprio e não 
segue o regime geral”. 
Mais informações pelo 
site www.institutoin-
foc.com.br.  



OAB/Sinop encabeça 
ação por haitianos

Prazo de adesão ao Su-
persimples é 30/12

S U B S E Ç Õ E S

Sinop conquista elevação 
para entrância especial

 A diretoria da Subseção da OAB de Sinop conquis-
tou uma importante vitória para a sociedade junto ao 
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça: a elevação da 
comarca para entrância especial. Por maioria de votos, os 
desembargadores presentes à sessão administrativa apro-
varam a proposta apresentada pela OAB/Sinop e alguns 
elogiaram a iniciativa. O presidente da subseção, Felipe 
Guerra, durante sua sustentação oral, registrou que “a 
OAB/Sinop não age na defesa de um interesse individu-
al, o fazemos em nome da advocacia mato-grossense que 
reconhece Sinop como polo regional de maior importân-
cia na região norte do Estado”.

O presidente da OAB/MT, Maurício Aude, parabe-
nizou a diretoria da OAB/Sinop pelo empenho. “Sob 

qualquer ótica que se analise o município de Sinop, ele 
tem crescido. A advocacia sinopense é forte, pujante, e 
é preciso que a comarca tenha mais estrutura. O que se 
espera agora é que o novo governo adote postura de mais 
investimentos no Poder Judiciário”.

O presidente do TJMT, desembargador Orlando 
Perri, foi o relator do processo e enfatizou que Sinop 
tem se expandido muito nos últimos anos, tornando-se a 
quarta maior cidade do Estado, fatos estes que merecem 
atenção do Poder Judiciário em virtude das crescentes 
demandas no local. Ressaltou que para viabilizar a eleva-
ção da comarca, cada juiz daquela comarca abriu mão de 
um segundo assessor por, no mínimo, três anos.

 A Subseção de Sinop e o di-

retor do Foro, juiz Clóvis de Mello, solicitaram alteração 
na substituição legal da Comarca de Cláudia. A magis-
trada titular da Vara Única do município, Tathiana dos 
Santos, está de licença maternidade, motivo pelo qual, 
segundo Provimento 23/2014/CM, a substituição fica a 
cargo do magistrado titular da 5ª Vara Cível da Comarca 
de Sinop, que já cumula competência para as matérias de 
família, sucessões e infância e juventude. Considerando 
o enorme volume de processo em trâmite na 5ª Vara (em 
torno de 6,6 mil), foi solicitada ao presidente do TJMT a 
alteração do provimento para que os feitos cíveis fiquem 
sob a responsabilidade do magistrado Mirko Giannotte 
(6ª Vara) e, os processos criminais, da juíza Rosângela 
dos Santos (1ª Vara Criminal). (Fonte: OAB/Sinop)
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O presidente nacional da OAB, 
Marcus Vinicius Furtado Coê-
lho, reunido com o presidente 
da Comissão Especial de Direito 
Tributário da Ordem, Jean Cleu-
ter Mendonça, fez um alerta à 
advocacia brasileira: para que os 
advogados possam formalizar sua 
adesão ao Supersimples Nacional 
e usufruírem dos benefícios – entre 
eles 4,5% de imposto e unificação 
de oito tributos em um só bole-
to –, é necessário atentar-se aos 
prazos. Entre o primeiro dia útil 
de novembro (3) e o penúltimo 
dia útil de dezembro (30) deste 
ano, os advogados que já integram 
sociedades poderão agendar para 
2015 o ingresso no regime pelo 
site da Receita Federal, optando 
pelo reenquadramento na Tabela 
IV. Novas sociedades, no entan-
to, podem solicitar a inclusão no 
Supersimples desde já, sendo que 
nestes casos o prazo também vai 
até 30 de dezembro de 2014. “Para 
fazer valer os benefícios que ele 
oferece, é preciso dedicar total 
atenção a estes prazos. O processo 
é feito exclusivamente no endereço 
eletrônico da Receita Federal”.

Jean Cleuter Mendonça lem-
brou que o prazo para as socie-
dades já constituídas difere-se 
daquele para novas sociedades. “O 
período compreendido entre 3 de 
novembro e 30 de dezembro deste 
ano diz respeito àqueles advoga-
dos que já constituem sociedade e 
serão reenquadrados na Tabela IV 
a partir de 1º de janeiro de 2015. 

Aqueles que ainda não têm 
sociedade profissional formada 
podem fazer a opção desde já, 
respeitando a mesma data limite. 
É importante lembrar que a perda 
do prazo acarreta o prejuízo de só 
poder formalizar a sociedade para 
o exercício fiscal de 2016. Aque-
les que faturam até R$ 180 mil 
por ano terão tributação de apenas 
4,5%, o que é atrativo pelo aumen-
to potencial do lucro presumido. 
Outras vantagens são a simplicida-
de contábil e até mesmo de forma-
lização ou baixa, que se dá pela 
internet. Além disso, por se tratar 
de algo novo, a fiscalização será 
muito mais para orientar do que 
propriamente para punir”, assina-
lou Jean Cleuter. Fonte: Conselho 
Federal da OAB

 Durante reunião promovida pela OAB 
de Sinop, instituições e órgãos munici-
pais apresentaram ações e propostas para 
atender as reivindicações dos haitianos 
que residem no município. O grupo 
procurou a Subseção solicitando auxílio 
na resolução de problemas trabalhistas, 
de atendimento público no setor de saúde, 
moradia e regularização documental. No 
encontro, o secretário Municipal de Saúde, 
Francisco Specian Junior, pontuou que 
eles passariam por observação médica e 
exames simples. “Será uma triagem, uma 
avaliação individual. A partir daí estarão 
incluídos dentro do nosso sistema de saúde 
básica”.

O diretor do Escritório Regional de 
Saúde do Estado, com sede em Sinop, 
Manoelito Rodrigues, informou que os 
haitianos também estão presentes em ao 
menos 14 municípios. “Temos dois hospi-
tais regionais [Sorriso e Sinop] e o Santo 
Antônio que também oferece atendimento 
pelo Sistema Único de Saúde. Toda essa 
estrutura está à disposição desse público, 
assim como está ao alcance dos brasi-
leiros, tanto para casos de atendimento 
primário como de alta complexidade”.

O empresário Rodrigo Buzzi, proprie-
tário de uma malharia que possui cola-
boradores haitianos. “São profissionais 
exemplares, pontuais e que desenvolvem 
um trabalho de qualidade”.  Representante 
de uma empresa que trabalha com cons-

trução civil, Sandro Godois, adiantou que 
oferecem vagas aos haitianos. A Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) se compro-
meteu em realizar o cadastro dos haitianos, 
disponibilizar esta lista aos empresários 
e também em seu banco de empregos. O 
consultor de mercado do SESI, Ricardo 
Tortora, expos que a instituição já desen-
volve um projeto voltado para formação 
da língua portuguesa específico para 
haitianos.A representante da Diocese de 
Sinop, Maria Helena Teixeira, afirmou que 
as pastorais e as Comunidades Eclesiais de 
Base (CEBS) estão dispostas a ajudar. A 
coordenadora da secretaria de Assistência 
Social, Daniela Constantine, informou que 
os CRAS e Creas passariam a atender os 
haitianos com suporte e acompanhamento 
e, nos casos necessários, com psicopeda-
gogos, psicólogos e outros profissionais.

O presidente da OAB/Sinop, Felipe 
Guerra, ressaltou que “as instituições e 
órgãos públicos atenderam nosso chama-
do, compreenderam que se trata de uma 
situação humanitária e iremos monitorar 
as ações. Vamos oficiar a Seccional e o 
Conselho Federal da Ordem com relação 
à regularização dos vistos de permanência 
no país. Em Sinop iremos oficiar o Minis-
tério do Trabalho e a Agência Regional 
solicitando que a renovação das CTPS seja 
realizada em nosso município, prescindin-
do o deslocamento até Cuiabá”.  Fonte: 
OAB/Sinop
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Sala da OAB/MT é 
inaugurada no Fórum  

de Paranatinga Foi inaugurada no início de outubro a Sala da 
OAB/MT no Fórum da Comarca de Paranatinga 
com a presença da vice-presidente da Seccional, 
Cláudia Aquino; o presidente da Subseção, Mi-
chel Salazar, o juiz diretor do Foro, Walter Fa-
brício Simioni da Silva, advogados e advogadas 
da região, e o juiz da 2ª Vara. A inauguração faz 
parte da 15ª circulação do Projeto OAB/MT 80 
anos. “Parabéns Michel e toda sua equipe, a sala 
ficou fantástica, bem planejada, aconchegante e 
irá atender as necessidades da advocacia”, subli-
nhou Cláudia Aquino. 

Além de receber os profissionais para suporte 
aos seus serviços, a sala também transmitirá os 
cursos da AASP, importantes para atualização 
profissional das advogadas e advogados, em 
parceria com a ESA/MT. Michel Salazar ressaltou 
a agilidade com que a Subseção foi atendida pelo 
juiz diretor do Foro, que imediatamente se pron-
tificou a encontrar uma sala maior para oferecer 
estrutura às transmissões de aulas. O magistrado 
pontuou que cumpre o Estatuto da OAB e de-
fendeu que “não existe hierarquia entre juízes e 
advogados”, ressaltando que sempre atende aos 
profissionais e estimula o bom relacionamento 
entre os integrantes do sistema judiciário. 

STF aprova quatro novas 
súmulas vinculantes 

OAB/Primavera conquista isenção 
de ISSQN e taxas aos dativos 

A Subseção de 
Primavera do Leste 
conquistou um impor-
tante avanço para a 
advocacia da região, 
em especial os que 
são nomeados como 
dativos: foi aprovado o 
projeto de lei que isen-
ta do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) 
advogadas e advoga-
dos que atuarem em 
um processo por ano 
como dativo. Eles 
ficarão isentos tam-
bém da taxa do alvará 
de funcionamento. O 
benefício não se aplica 
às pessoas jurídicas.

O PL foi aprovado 
na Câmara de Vere-
adores no dia 11 de 
setembro, porém, foi 
vetado pelo prefeito 
Érico Piana. A sessão 
de derrubada do veto 
foi no dia 6 de ou-
tubro, acompanhada 
pela vice-presidente 
da OAB/MT, Cláudia 
Aquino; o presidente 
da OAB/Primavera, 
Nelson Manoel Júnior; 

o corregedor-geral da 
Ordem, Luiz Carlos 
Rezende; e integrantes 
da subseção. A propo-
sição foi apresentada 
pelo presidente da Câ-
mara, Estaniel Pascoal 
Alves da Silva. Os 15 
vereadores presentes 
derrubaram o veto do 
prefeito com 14 votos 
favoráveis.

Atuação estadual - O 
presidente da OAB/
MT, Maurício Aude, 
elogiou a atuação da 
OAB/Primavera e 
ressaltou que a direto-
ria levará à Associação 
Mato-Grossense dos 
Municípios (AMM) a 
proposta para que s eja 
publicada lei em todos 
os municípios buscan-

do o mesmo benefício. 
“Também propuse-
mos a todos os presi-
dentes de subseções 
que levem o mesmo 
pleito às Câmaras de 
Vereadores para que 
possamos beneficiar o 
maior número possível 
de advogados e advo-
gadas que atuam como 
dativos”. 

Em outubro, o plenário do STF aprovou a edição 
de quatro novas súmulas vinculantes. Confira:

Súmula 34:
“A Gratificação de Desempenho de Atividade de 
Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, ins-
tituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida 
aos inativos no valor correspondente a 60 (sessen-
ta) pontos, desde do advento da Medida Provi-
sória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, 
quando tais inativos fizeram jus a paridade consti-
tucional (ECs 20/98, 41/03 e 47/05).” (PSV 19)
 
Súmula 35:
“A homologação da transação penal prevista no 
art. 76 da Lei nº 9.099/1995 não faz coisa julgada 
material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-
se o status quo ante, possibilitando-se ao Minis-
tério Público a continuidade da persecução penal 
mediante oferecimento de denúncia ou requisição 
de inquérito policial”. (PSV 68)
 
Súmula 36:
“Compete à Justiça Federal comum processar e 
julgar civil denunciado pelos crimes de falsifica-
ção e de uso de documento falso quando se tratar 
de falsificação da Caderneta de Inscrição e Regis-
tro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Arrais-
Amador (CHA), ambas expedidas pela Marinha 
do Brasil”. (PSV 86)
 
Súmula 37:
“Não cabe ao poder judiciário, que não tem fun-
ção legislativa, aumentar vencimentos de servi-
dores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
(Conversão da súmula 339 - PSV 88)  

S U B S E Ç Õ E S
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OAB/MT Mulher e 
OAB/Sorriso formam parceria 

OAB/Colíder realiza evento 
social em escola pública 

Confira as 
regras para 

estacionamento 
no TRF1 

A Subseção de Colíder realizou palestras 
na Escola Estadual Desembargador Milton 
Armando Pompeu de Barros. O presiden-
te, Rogério Lavezzo e o advogado Cláudio 
Leme, falaram sobre a Seguridade Social e 
o encontro também contou com a participa-
ção de educadores. Para Lavezzo, “o evento 
realizado em consonância com o Projeto da 
Anamatra – Programa Trabalho, Justiça e 
Cidadania – encabeçado pelo Comitê Multi-
Institucional de Colíder, tem relevante im-
portância, pois visa diminuir a sensação de 
distância entre o direito e o cidadão, levan-
do conhecimento prático-jurídico, desfazen-
do alguns paradigmas que foram construí-
dos ao longo dos anos”. 

Fonte: OAB/Colíder

A diretoria do Foro da Justiça Federal 
publicou as Portarias/Diref nº 244 e 260, as 
quais estabelecem regras para a utilização 
dos estacionamentos da sede do órgão de 
primeiro grau. Desde o dia 13 de outubro, 
estão sendo abertos e fechados nos seguintes 
horários: 8h às 18h (subterrâneo), salvo para 
acesso de magistrados, que terão acesso ir-
restrito; 7h às 20 (estacionamento I – antigo), 
salvo para servidores em serviço de plantão; 
8h30 às 19h30 (estacionamento II – novo). 

O estacionamento I é privativo de servi-
dores do quadro da Seção Judiciária de Mato 
Grosso, idosos, pessoas com necessidades 
especiais, veículos oficiais e 10 vagas rotati-
vas para advogados públicos ou particulares 
(vagas de nº 49 a 58). Em caso de veículo es-
tacionado em local não permitido, impedindo 
a movimentação de outro, a Seção Judiciária 
de Mato Grosso poderá providenciar a sua 
remoção e, em caso de reincidência ou inci-
dência de irregularidades diversas, o usuário 
causador da infração poderá ser suspenso de 
utilizar o espaço por, no mínimo, 15 dias, 
sem prejuízo da comunicação à autoridade de 
trânsito. Não é permitido transitar em veloci-
dade superior a 20km/h.

O projeto OAB/
MT Mulher e a OAB 
de Sorriso partici-
parão da execução 
do projeto “Troque 
a violência pela 
violeta”, do Conse-
lho Municipal dos 
Direitos da Mu-
lher daquela região 
(CMDM/Sorriso) 
nos dias 24 e 25 de 
novembro.

 Esta data é lem-
brada mundialmente 
por ter sido quando, 
em 1960, o maior 
ato de violência já 
cometido contra mu-
lheres pôs fim à vida 
das irmãs Dominica-
nas Pátria, Minerva 
e Maria Teresa, que 
lutavam pela solução 
de problemas sociais 
do país. Representa-
da no Conselho pela 
advogada Isamara 
Andrade, a OAB/MT 

tem realizado ações 
não apenas com a 
realização de par-
cerias, mas, princi-

palmente por meio 
de suas comissões e 
projetos, no mesmo 
empenho de favo-

recer o empodera-
mento da mulher na 
sociedade. Confira o 
cronograma:
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Cojad/Rondonópolis promove Dia das Crianças 

OAB/Rondonópolis realiza eventos 
pelo Outubro Rosa 

 A OAB de Ron-
donópolis realizou 
a segunda edição do 
Outubro Rosa, no 
Centro de Eventos 
Millenium com uma 
série de atividades 
voltadas para as 
mulheres. Conforme 
as secretárias-geral 

e adjunta da subse-
ção, Léya da Cruz e 
Adriana Maranhão, “o 
happy hour repleto de 
surpresas e pequenos 
brindes proporcionou 
uma conversa des-
contraída sobre saúde 
feminina, beleza e 
bem-estar. O evento 

teve entrada franca e 
consiste em uma data 
em que as mulheres 
ligadas ao direito e 
suas amigas puderam 
brindar à crescente 
importância feminina 
na sociedade”. 

Elas pediram 
doações de fraldas 
infantis descartáveis, 
principalmente para 
recém-nascidos, para 
serem entregues às 
mães que estão com 
seus bebês na UTI 
Neonatal do Hospital 
Santa Casa de Miseri-
córdia do município e 
conseguiram mais de 
dois mil pacotes. “Ti-
vemos apoio da VCP 
Comunicação Visual, 
com postos de coleta 
de fraldas em super-
mercados da cidade”. 
Foram comerciali-
zadas camisetas no 
valor de R$ 30, cuja 
renda foi destinada 
ao Hospital do Cân-
cer de Rondonópolis. 
Foi oferecido coque-
tel, show de stand 
up comedy, reflexão 
com uma psicóloga e 

 A Comissão do Jo-
vem Advogado (Cojad) 
da Subseção de Ron-
donópolis promoveu 
uma campanha para 
beneficiar crianças da 
Unidade Educacional 
Pequeno Júnior. Os 
membros da comissão 
mobilizaram a advoca-
cia local e conseguiram 
angariar, em um mês, 
livros e brinquedos, os 

quais foram entregues 
em comemoração ao 
Dia das Crianças. De 
acordo com o presiden-
te da Cojad/Rondonó-
polis, Bruno de Castro, 
“foi um dia diferente 
na instituição com 
brincadeiras, alimen-
tação e entrega dos 
brinquedos.

 Os jovens advoga-
dos conseguiram be-

neficiar 150 crianças”. 
Agradeceu a professora 
Edna, diretora da insti-
tuição, a qual “abriu as 
portas da creche para 
que a OAB pudesse 
adentrar e realizar um 
dia especial para as 
crianças carentes que 
ali estudam. Todos os 
colegas advogados 
foram essenciais para o 
êxito da campanha”.

conciliadora da Sala 
de Conciliação da 
Justiça do Trabalho de 
Rondonópolis sobre a 

paciência e o exercí-
cio de ouvir, encontro 
com dermatologista 
sobre a prevenção do 

câncer e dicas para 
uma pele saudável, e 
desfile de mod a, entre 
outros. 


