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OAB/MT recorreu ao CNJ por 
assistência judiciária gratuita TED suspende 

preventivamente 
dois advogados  
O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT 

(TED) suspendeu preventivamente por 90 dias 
dois advogados denunciados por juízes. Um deles 
é acusado de propor diversas ações com os mes-
mos fatos, as mesmas partes, os mesmos pleitos e 
diversos pedidos utilizando documentos frauda-
dos do Serasa. O presidente do TED, João Batista 
Beneti, explicou que nas certidões era alterada 
parte do nome (com abreviações ou supressão 
de letras) de forma a induzir a erro o magistrado. 
O segundo caso o advogado foi denunciado por 
supostamente invadir o sistema do juízo e utili-
zar parte da sentença que beneficiaria seu cliente 
como argumento da petição inicial. Ocorre que ao 
imprimir o documento apareceu o timbre da vara 
judicial e o nome do magistrado.

João Beneti ressaltou que os profissionais fica-
rão suspensos pelo prazo estabelecido e não po-
derão praticar atos da advocacia até a conclusão 
do processo ético em tramitação no TED. Ambos 
terão assegurados o contraditório e a ampla defe-
sa e, caso se comprove as ilegalidades praticadas, 
poderão receber penalidades de suspensão de 1 a 
12 meses, mais multa, ou mesmo a exclusão dos 
quadros da advocacia por inidoneidade.

OAB/MT consegue aprovação de férias no TJMT 
A diretoria da OAB/MT conquistou, pelo 

segundo ano consecutivo, a suspensão de prazos 
compreendidos entre os dias 20 de dezembro 
de 2014 a 20 de janeiro de 2015 no Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso. Desta vez, com uma no-
vidade: também estarão suspensas as publicações 
no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). O redator 
do pleito foi o vice-presidente da Comissão de 

Direito Civil e Processo Civil, Welder Queiroz. O 
presidente da Seccional, Maurício Aude, fez sus-
tentação oral. “A aprovação das férias por maioria 
dos desembargadores (22 votos) beneficiará toda 
a advocacia, principalmente os jovens advogados. 
Hoje, temos cerca de 15 mil advogados e advoga-
das ativos e apenas 500 sociedades de advogados, 
sendo que a maioria possui de dois a três sócios”.

O relator da matéria foi o presidente do TJMT, 
des. Orlando Perri, que acolheu parcialmente o 
pleito no sentido de apenas suspender os prazos 
processuais, mas não as publicações no Diário 
Eletrônico. Contudo, o des. Rubens de Oliveira 
votou no sentido de suspender tanto os prazos 
quanto as publicações e foi seguido por outros 16 
magistrados. 

A OAB/MT apresentou ao Conselho 
Nacional de Justiça pedido de providên-
cia no sentido de revogar o artigo 3º, item 
2.14.8.1.2, do Provimento 07/2009 da CGJ/
MT, que dispõe sobre a padronização de 
atos, procedimentos e documentos para a 
1ª Instância do Estado de Mato Grosso. O 
dispositivo orienta que “para concessão 
de assistência judiciária aos necessitados, 
prevista na Lei nº 1.060/50, deverá o magis-
trado fazer averiguação superficial sobre as 
condições financeiras da parte requerente, 
inclusive, se necessário, com consulta ao 
Sistema INFORJUD (Secretaria da Receita 
Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta 
Comercial, ferramentas essas disponibiliza-
das no Portal dos Magistrados”.

Na avaliação do presidente da Ordem, 
Maurício Aude, muitos juízes estariam 
extrapolando a recomendação da Correge-
doria-Geral da Justiça e requerendo que as 
partes juntem aos autos cópias de declara-
ções de imposto de renda para comprovar se 
realmente fazem jus à assistência gratuita. A 
Constituição Federal assegura ao cidadão os 
direitos de peticionar aos Poderes Públicos 

em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder. “Temos também a Lei 
nº 1060/50, que estabelece normas para a 
concessão de assistência judiciária aos ne-
cessitados”. 

Ele registrou que “a Corregedoria ex-
pediu em maio de 2013 ofício circular aos 
juízes do Estado orientando/recomendando 
que fizessem uma análise mais acurada e 
efetiva dos pedidos de gratuidade, antes do 
deferimento, tendo, em outubro do mesmo 
ano e fevereiro de 2014, reiterado a reco-
mendação por meio de novos ofícios.  

Analisando esses documentos, perce-
bemos que as recomendações chegaram 
para os juízes como uma sugestão de inde-
ferimento dos pedidos de justiça gratuita, 
fazendo com que o mesmo ocorra sem crité-
rios objetivos.   

Com isso, os magistrados, ao analisar 
os pedidos, estão desconsiderando a Lei 
nº 1060/50”. Aude afirmou que o direito 
à assistência judiciária é matéria afeta às 
partes, podendo cada uma delas impugnar e 
requer sua revogação quando houver prova 
em contrário.
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Suspensão de prazos ganha 
dois votos no TRT/MT 

O pedido de suspen-
são de prazos, intima-
ções e realização de 
audiências nos dias 7 a 
18 de janeiro de 2015, 
sustentado oralmente 
pelo presidente da OAB/
MT, Maurício Aude, no 
TRT/MT, foi deferido 
pela des. relatora Maria 
Beatriz Theodoro Go-
mes em sessão do Pleno. 
Porém, o julgamento 
foi suspenso diante do 
pedido de vistas do 
presidente do TRT/MT, 
des. Edson Bueno, para 
tratar do tema com os 
magistrados. Maurício 
Aude sustentou que os 
atores do sistema judicial 
têm lei regulamentando 
suas férias (como juízes, 
promotores, defenso-
res, procuradores) e a 
advocacia é a única não 
contemplada. “Nenhum 
fundamento é maior que 

Seccional Mato Grosso 
atuará na Conferência 

Nacional 
 
O presidente da Seccional, Maurício Aude, 

participará como painelista na XXII Conferência 
Nacional dos Advogados, de 20 e 23 de outu-
bro de 2014, no Riocentro, Rio de Janeiro. Ele 
abordará “A valorização dos honorários advoca-
tícios”. O convite foi feito em virtude dos traba-
lhos desempenhados pela Comissão de Defesa 
dos Honorários Advocatícios da OAB/MT, “que 
vem atuando de forma incisiva no combate aos 
aviltamentos de honorários e exemplo disso foi 
o parecer elaborado para analisar a fixação de 
honorários arbitrados em R$ 500 por um magis-
trado de Cuiabá sob o valor de R$ 16.145,50 em 
Ação Ordinária Anulatória de Débitos Fiscais. 
Além disso, entregamos ao procurador-geral do 
Estado um estudo para o pagamento de honorá-
rios aos advogados dativos de forma administra-
tiva e célere”.

OAB/MT Mulher - A vice-presidente da 
OAB/MT, Cláudia Aquino, foi convidada a 
ministrar palestra na referida Conferência sobre 
o tema “Ações nucleares integradas em rede de 
empoderamento da mulher no ambiente da advo-
cacia”, durante o Painel 5 (Mulher Protagonista: 
o caminho para o fortalecimento da Democracia 
Brasileira) que será no primeiro dia do evento. 
“Esse convite é um reconhecimento pelo traba-
lho coletivo que temos feito junto à Seccional e 
Subseções por meio do projeto OAB/MT Mu-
lher, que tem como grande parceira a Comissão 
de Direito da Mulher, capitaneado pela advoga-
da Juliana Nogueira. A cada mês estamos em um 
município do Estado debatendo os problemas e 
demandas das advogadas e também da socieda-
de”.

Direito Eletrônico - A Comissão de Direito 
Eletrônico da OABMT, por meio do seu presi-
dente Eduardo Manzeppi, coordenará um evento 
paralelo ao painel do Processo Judicial Eletrô-
nico na Conferência Nacional dos Advogados, 
no dia 21 de outubro, no Rio de Janeiro. “Esse 
convite demonstra o trabalho e a responsabilida-
de que a Seccional Mato Grosso tem feito em re-
lação à implantação do PJe em nível nacional”.

Sociedades de Advogados – A presidente da 
Comissão de Sociedades de Advogados da OAB/
MT, Yaná Cerqueira, por sua vez, será debatedo-
ra na palestra “Ética e Publicidade nas Socieda-
des de Advogados” durante a XXII Conferência 
Nacional dos Advogados. Ela participou, na 
OAB, de reunião com os integrantes da Co-
missão Nacional de Sociedades de Advogados, 
ocasião em que foram analisados diversos temas 
de interesse da advocacia. 

Seccional impetrará MS em 
favor de advogados públicos 

Advocacia tem assento 
nivelado com MP 

o fato de todo trabalhador 
merece férias, ter quali-
dade de vida. O próprio 
corregedor em manifes-
tação pública ao receber 
o presidente nacional da 
OAB, Marcus Vinícius 
Furtado Coelho, explicou 
que cada TRT deveria 
decidir a questão. Os 
tribunais do Pará, Alago-

as e Espírito Santo, por 
exemplo, já deferiram o 
pleito da advocacia”.

A relatora votou pela 
concessão. “Busquei 
uma análise no espírito 
da Justiça do Trabalho. 
A controvérsia cinge-se 
na interpretação da fala 
do ministro corregedor 
João Batista de Brito 

Pereira, mas entendo que 
não se trata de extensão 
do recesso. A Justiça do 
Trabalho continuaria com 
as suas funções, apenas 
suspendendo prazos, 
audiências e sessões, mas 
mantendo a distribuição”. 
A desa. Maria Berenice 
Souza acompanhou a 
relatora.

A OAB/MT estuda a viabilidade de impetrar 
mandado de segurança em favor de advogados 
públicos que atuam em autarquias e fundações 
públicas do Estado em virtude do processo admi-
nistrativo SAD/MT nº 501065/2013, em trâmite no 
Indea/MT, que tem por objetivo obrigar os profis-
sionais que atuam nesses locais a registrarem ponto 
eletrônico. Na última semana de agosto, integrantes 
da Associação dos Procuradores Autárquicos e Fun-
dacionais de Mato Grosso estiveram reunidos na 
Seccional com o presidente do Tribunal de Defesa 
das Prerrogativas (TDP), Luiz da Penha, pedindo 
apoio. Eles expuseram que a iniciativa viola as 
prerrogativas do advogado, em especial a Súmula 
nº 09 do Conselho Federal da OAB, a qual dispõe 
que “o controle de ponto é incompatível com as 
atividades do Advogado Público, cuja atividade 
intelectual exige flexibilidade de horário”.

O relator da matéria no TDP, advogado Maurício 
Magalhães Faria Neto, julgou procedente o pleito 
dos procuradores públicos, reconhecendo a ofen-
sa. De acordo com o parecer do membro do TDP, 
após serem citados, Ipem/MT, Indea/MT e Ager/
MT apresentaram alegações meritórias rechaçando 
o alegado, informando que o controle de ponto e 
frequência é uma exigência do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE/MT). Embasado em decisões do 
TJMT e do TRF 1ª Região, Magalhães completou 
seu estudo informando que “Tal fiscalização ofende 
o inciso I do artigo 7º do Estatuto da Advocacia, 
que assegura o livre exercício da profissão”.

A partir de agora, advogados e advogadas que atuam 
na área criminal passam a ter assento nivelado com o 
Ministério Público e Defensoria Pública, isto porque, a 
pedido da OAB/MT, a Corregedoria-Geral da Justiça de 
Mato Grosso editou o Provimento nº 67/2014 inserindo 
a Seção 29 ao Capítulo 1 da Consolidação das Normas 
Gerais da Corregedoria dispondo que “aos defensores e 
aos advogados será garantido sentar-se no mesmo plano 
do Ministério Público nas salas de audiência e Plenário 
do Tribunal do Júri, caso haja espaço público disponí-
vel”. O presidente da Ordem, Maurício Aude, desta-
cou que “há anos a OAB/MT e a Comissão de Direito 
Penal e Processo Penal vem lutando por esse direito. A 
Corregedoria reconhece a importância da advocacia e 
esperamos que essa determinação seja respeitada pela 
magistratura, uma vez que receberá ofício circular da 
Corregedoria contendo a informação”.

Para o secretário-geral adjunto, Ulisses Rabaneda, 
“a disposição do mobiliário na sala de audiência ou 
Plenário do Júri reflete diretamente na forma como 
algumas figuras processuais (testemunhas, peritos, 
informantes, jurados) veem a acusação e a defesa. Não 
é incomum a indagação, especialmente por jurados, do 
porque o promotor sentar à direita do juiz e o advoga-
do em bancada diversa, às vezes em plano inferior, se 
a importância e autoridade de ambos no processo é a 
mesma. Retirar a diferença de altura já é um bom co-
meço, no entanto é preciso mais”.  Em março deste ano, 
a diretoria da OAB/MT encaminhou ofício a todos os 
tribunais de Mato Grosso com o voto da conselheira do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Ana Maria Duarte 
Amarante Brito. O TRF1ª Região respondeu já disponi-
biliza assentos aos advogados.
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Em debate: novo Código de Ética, Jovem 
Advocacia e violência contra advogados  

O 
presidente da OAB/MT, Maurí-
cio Aude, participou do Colégio 
de Presidentes dos Conselhos 
Seccionais da OAB, em Brasília, 
onde foram debatidos o novo 

Código de Ética da Advocacia, ações em prol dos 
jovens profissionais e para combater a violência 
contra advogados e advogadas. O destaque foi 
para as proposições dos presidentes de Seccionais 
para modernizar o Código de Ética. “Queremos 
adequá-lo às novas ferramentas advindas com a 
internet, como as mídias sociais, entre outras. O 
coordenador da Comissão Especial para Estudo 

da Atualização do Código de Ética e Disciplina da 
OAB, nosso conselheiro federal e secretário-geral 
adjunto da OAB, Cláudio Stábile Ribeiro, levará as 
propostas para o Conselho analisar”. 

Jovem advocacia - Maurício Aude foi relator 
do painel que tratou da Política Nacional de Apoio 
ao Jovem Advogado Brasileiro. Ele apresentou a 
Carta de Cuiabá elaborada no Colégio de Presiden-
tes de Jovens Advogados ocorrido durante o XIII 
Encontro Nacional no final de agosto na OAB/MT. 
Os 24 representantes de Cojads presentes delibera-
ram pelo apoio ao plano anunciado pelo Conselho 
Federal estabelecendo diretrizes mínimas para a 

valorização dos iniciantes na profissão.
Combate à violência - A violência contra advo-

gados e advogadas foi outro tema destacado pelo 
presidente da Seccional, já que em Mato Grosso 
houve casos recentes. O presidente da OAB/Pará, 
Jarbas Vasconcelos do Carmo, expôs acerca da 
criação de um departamento de controle, monito-
ramento dos crimes contra advogados em conjunto 
com os Conselhos Federais de Ordens dos países 
de língua portuguesa para buscar junto à Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) o acompanhamento 
dos inquéritos e investigações. (Fotos: Eugênio 
Novaes – CFOAB)

Codel alerta para 
alterações que podem 

causar problemas 
CDP e TDP apresentam 

demandas ao INSS 

A presidente e a vice-presidente da Comissão 
de Direito Previdenciário da OAB/MT, Camila 
Santos e Mariza de Castro, e o presidente do Tri-
bunal de Defesa das Prerrogativas, Luiz da Pe-
nha, se reuniram com representantes do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) para tratar de 
demandas da advocacia. Os assuntos abordados 
foram a falta de médico em Jaciara e Diaman-
tino em virtude de estarem doentes, pedidos de 
exoneração e aposentadoria. A dificuldade em 
suprir essas lacunas apontada pelo chefe da Se-
ção de Saúde do Trabalhador (SST), João Bos-
co de Oliveira, ocorre por falta de efetivo, não 
sendo atribuição de uma agência ou da superin-
tendência pleitear abertura de concurso publico, 
além da lentidão de implantações judiciais. 

A representante do INSS Maria Hedviges 
Barros argumentou que “a morosidade maior 
acontece quando o processo tem origem no 
interior do Estado ou quando vem das Varas da 
Justiça Estadual, onde o despacho do magistrado 
é bem sintetizado, pois determina a implantação 
do benefício em nome de um determinado segu-
rado, não vindo nenhuma outra informação. Se 
este segurado tiver um nome comum como Ma-
ria José da Silva (existem milhões) fica impos-
sível cumprir a determinação”. Sobre a decisão 
do STF determinando que a autarquia promova 
atendimento prioritário aos advogados, a CDT 
reiterou o pedido, mas obteve como resposta a 
impossibilidade desta prerrogativa por falta de 
servidor. 

O presidente da Comissão de Direito Eletrô-
nico, Eduardo Manzeppi, alerta para a edição 
do novo Provimento 26/2014 que pode causar 
problemas aos profissionais, em especial o § 1º 
do artigo 9º, que trata sobre a obrigatoriedade de 
margem de 2,5 cm de cada lado da petição e do-
cumentos, sendo que “não será protocolizada pelo 
sistema a petição e documentos que não estejam 
em conformidade com as regras deste artigo.” O 
Provimento 26/2014 dispõe sobre o envio, por 
meio digital, pelo Portal Eletrônico do Advogado 
(PEA), das petições iniciais e intermediárias de 
processos FISICOS que tramitam na Primeira 
e Segunda Instâncias do Judiciário. Conforme 
o presidente da Codel, “a OAB/MT já oficiou o 
TJMT para tratar do assunto. Porém, é necessário, 
até a alteração, que os advogados cumpram com a 
determinação”.

Peticionamento eletrônico em Segundo Grau - 
O TJMT lançou o peticionamento eletrônico para 
atender a Segunda Instância permitindo que sejam 
protocoladas petições iniciais e petições interme-
diárias de processos em trâmite (documentos para 
juntada). A ferramenta está disponível no Portal 
Eletrônico do Advogado (PEA). Conforme o 
Judiciário, futuramente, o sistema vai substituir o 
Protocolo Integrado, que atualmente permite aos 
profissionais apresentarem nos Fóruns das comar-
cas um recurso destinado ao TJMT. O PEA está 
localizado no site www.tjmt.jus.br. 
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Sociedades de advogados devem se 
preparar para mudanças 

Comissão de Segurança Pública integra curso sobre 
Polícia Comunitária Advogados são cadastrados 

no SisconDJ 
Os advogados que visitaram o Complexo Ma-

ruanã durante uma semana de setembro foram ca-
dastrados no Sistema SisconDJ, que dá acesso ao 
Alvará Digital. Os servidores estiveram no Fórum 
de Cuiabá e no fim do mês e início de outubro, 
no Fórum de Várzea Grande. A ferramenta será 
de uso obrigatório a partir de 1º de dezembro. O 
alvará eletrônico (por computador) vai substituir 
o físico (papel) utilizado atualmente. Dentre as 
melhorias apresentadas pelo novo sistema está o 
fato de permitir ao advogado ou parte acessar as 
informações dos valores no processo. O programa 
foi apresentado aos advogados em evento no au-
ditório da OAB/MT. O SisconDJ está localizado 
no Portal do Poder Judiciário (www.tjmt.jus.br) 
no menu inferior, à direita. Outras informações no 
Departamento de Depósitos Judiciais pelo telefo-
ne (65) 3617-3732. (Fonte: TJMT)

O presidente da 
Comissão de Segurança 
Pública da OAB/MT, 
Almerindo Costa, parti-
cipou do Curso Nacional 
de Multiplicadores de 
Polícia Comunitária Nível 
Estratégico oferecido pela 
Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública (Senasp), 
do Ministério da Justiça, 
o Governo do Estado. As 
aulas ocorreram na Escola 
Superior da Magistra-
tura com representantes 
de diversos setores da 
Segurança Pública, Poder 
Judiciário, Executivo Mu-
nicipal e sociedade civil 
organizada. 

As aulas trataram da 
aproximação da Polícia 

Comunitária com os 
bairros e da importância 
das ações preventivas. 
“A Polícia Comunitá-
ria hoje é uma filosofia 
importante. O Judiciário 
e o Executivo, inclusi-

ve as Polícias Federal e 
Rodoviária Federal, estão 
com olhares voltados para 
a questão e a OAB/MT 
estar nesse curso é um 
reconhecimento da entida-
de perante as categorias, 

demonstrando igualdade, 
respeito e interação. É 
uma demonstração da 
imprescindibilidade da 
advocacia nesse tripé juiz 
– promotor – advogado”. 
(Foto: Secom/MT)

A expectativa do crescimento das sociedades 
de advogados em todo o país levou a Comissão 
de Sociedades de Advogados da OAB/MT a 
buscar experientes profissionais para tratar de 
questões pontuais e necessárias àqueles que já 
têm escritórios com dois ou mais sócios e os que 
desejam abrir. “Hoje Mato Grosso possui 610 
sociedades e, com o SuperSimples, a expecta-
tiva é que esse número cresça seis vezes mais”, 
pontuou a presidente da referida Comissão, Yaná 
Cerqueira. O evento foi realizado em parceria 
com a ESA/MT, a CAA/MT e o Centro de Estu-
dos de Sociedades de Advogados (Cesa).

Os temas abordados foram “Principais aspec-
tos societários”, com André Godinho; “O Sim-
ples Nacional e a tributação de interesses das 
sociedades de advogados”, com Gustavo Bri-
gagão; e “Código de conduta e as repercussões 
da nova Lei de Anticorrupção nas sociedades 
de advogados”, com Daniel Arruda de Farias. 
André Godinho fez questão de afirmar que “há 

muito tempo chama a atenção a força da Seccio-
nal Mato Grosso em nível nacional. A questão 
do plano para a jovem advocacia discutida aqui, 
por exemplo, teve repercussão em todo o país. 
Conheço e aplaudo o trabalho dos conselheiros 
federais pela OAB/MT, em especial, Cláudio 
Stábile, que hoje atua na direção da OAB. Isso é 
digno de registro”. 

O presidente da OAB/MT, Maurício Aude, 
ressaltou o trabalho em parceria com a Esco-
la Superior de Advocacia realizando juntos 20 
eventos em 21 meses de gestão. “São cursos, 
palestras e eventos voltados para a sociedade, 
para a advocacia não se descuidando da acade-
mia. E a presença de tantos advogados e advoga-
das aqui, em especial do interior, demonstra essa 
unidade”. Participaram do evento representantes 
das Subseções de Mirassol D’Oeste, Cáceres, 
Rondonópolis, Tangará da Serra; do Conselho 
Regional de Contabilidade; advogados, advoga-
das, estagiários e acadêmicos.
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Advocacia conhece alvará judicial eletrônico 

“Advogado é o primeiro 
conciliador da causa” 

Advogados e advo-
gadas participaram da 
apresentação das fun-
cionalidades do Alvará 
Judicial Eletrônico, nova 
ferramenta desenvolvida 
pelo TJMT para impri-
mir celeridade e transpa-
rência na vinculação de 
valores e expedição dos 
documentos. O evento 
ocorreu no auditório da 
OAB/MT, em parceira 
do tribunal em conjunto 
com a Comissão de Di-
reito Eletrônico (Codel), 
e contou com a presença 
do presidente e da vice-
presidente da entidade, 
Maurício Aude e Cláu-

dia Aquino, além do 
presidente da comissão, 
Eduardo Manzeppi.

Aude observou que 
os profissionais viven-
ciam a dificuldade de 
conduzir o processo 
até o fim pela falta de 
estrutura e, no momento 
mais importante para os 
clientes que é o recebi-
mento de valores, inicia-
se a situação traumática 
que é o levantamento 
dos alvarás. “Depois 
de autorizado, o valor 
será levantado em até 
48 horas e os advogados 
poderão acompanhar a 
situação dos alvarás e 

informar os clientes de 
quando poderão rece-
ber”.

O desembargador 
presidente Orlando Per-
ri, lembrou que a OAB/
MT, em diversas reu-
niões, pautou questões 
voltadas à expedição de 
alvarás. “Muitas vezes 
a demora ocorria dentro 
da própria secretaria ju-
dicial por conta de dados 
pessoais incorretos.   

Com o alvará ele-
trônico, será diferente, 
isto é, todos os campos 
devem ser preenchidos 
adequadamente para 
poder ser emitido”. O 

sistema está em funcio-
namento no Segundo 
Juizado Especial de 
Cuiabá e na Sétima Vara 
Cível da Capital. Caso 

algum usuário tenha dú-
vida acerca ou encontre 
algum tipo de erro, deve 
ligar para o Departa-
mento de Depósitos Ju-

diciários pelos telefones 
(65) 3617-3709/3732 
ou enviar e-mail para 
depositosjudiciais@tjmt.
jus.br.

Um caminho mais 
efetivo e duradouro para 
a solução de conflitos foi 
alvo de palestra e mani-
festações no auditório da 
OAB/MT com a palestra 
“Mediação e arbitragem, 
novos paradigmas para 
o advogado do futuro”, 
abordada pelo advogado 
Francisco Maia Neto, 
secretário da Comissão 
de Mediação, Conci-
liação e Arbitragem 
do Conselho Federal 
da OAB. “Há muito se 
ouve que o advogado é 
o primeiro juiz da causa, 
porém, o novo paradig-
ma nos mostra que o 
advogado é o primeiro 
conciliador da causa. O 
conflito tem que ser pas-
sageiro porque o litígio 
tende a ser permanente. 
Muitas ações judiciais 
encerram o conflito, mas 
o litígio reaparece de-
pois, como acontece em 

muitas causas de direito 
de família”, pontuou.

O presidente da 
Comissão de Mediação, 
Conciliação e Arbitra-
gem, João Paulo Mores-
chi, explicou que sentiu 
“a necessidade de des-
mistificar algumas ques-
tões e apontar caminhos, 
abrir a mentalidade 
para novos paradigmas. 
Assim propusemos o 
encontro à diretoria que, 
de pronto, nos atendeu”. 
O presidente da OAB/
MT, Maurício Aude, 
falou da preocupação de 
se afastar a figura do ad-
vogado e da advogada, 
“que é indispensável e 
quanto mais apoiado em 
um profissional, melhor 
atendido será o cidadão. 
Ele terá seus direitos 
mais bem resguarda-
dos”. 

Para o presidente da 
ESA/MT, Bruno Cas-

tro, a cultura de litígio 
começa nas faculdades 
em que os alunos são 
estimulados a litigar 
nos Núcleos de Práticas 
Jurídicas. “Esse fato 
vai na contramão das 
diretrizes do CNJ. É 
muito importante a so-
lução extrajudicial pelo 
bem que podemos fazer 
pela nação. No Brasil já 
existem 96 milhões de 
processos”. 

Implantação do PJE no TRT/MT tem alterações 
O secretário-geral da OAB/MT, Daniel 

Teixeira, e o presidente da Comissão de 
Direito Eletrônico, Eduardo Manzeppi, par-
ticiparam de reunião sobre o PJe na Justiça 
do Trabalho, realizada pelo juiz auxiliar da 
presidência do TRT/MT em setembro. Eles 
pediram que os magistrados da Justiça do 
Trabalho prorroguem por 24 horas após 
a audiência o prazo para apresentação de 
contestação e nos dias anteriores à realização 
da tentativa de conciliação em que ocorrer 
erro no PJe ou por algum motivo o sistema 
ficar fora do ar. O presidente e corregedor 
regional do TRT 23 disciplinou, por meio da 
Recomendação nº 2/2014, que os advogados 
possam realizar a juntada até 24h do dia útil 
seguinte àquele em que ocorreu a audiência, 

caso tenha ocorrido indisponibilidade nos 
termos do artigo 17, caput e parágrafo segun-
do da Resolução 136/2014 do CSJT, no dia 
anterior a realização da audiência . 

Os representantes da OAB/MT também 
requereram consulta à Corregedoria Regio-
nal acerca da possibilidade de retirada da 
funcionalidade de “sigilo” na operação de 
juntada de recursos ou que se mantenha a 
funcionalidade de sigilo, porém, uma vez 
selecionada, seja gerado aviso ao usuário de 
sua escolha. Alternativamente, pediram que 
seja recomendado aos magistrados que, em 
ocorrendo a interposição de recursos com a 
escolha equivocada da opção de sigilo, seja 
considerado erro material. Esse pedido será 
analisado pelo TRT/MT. 
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TRT/MT aprova 
Súmula sobre custas 

processuais 

Aula magna aborda 
especializações para advocacia 

TRU atende pedido para 
instalação de computador 

A 
GMX 
Brasil, 
em 
parceria 
com a 

OAB/MT e a ESA/MT, 
realizou a aula magna 
ministrada pelos co-
ordenadores de quatro 
cursos de pós-gradu-
ação oferecidos aos 
advogados e advogadas 
nas cidades de Cuiabá, 
Tangará da Serra, Ron-
donópolis e Sorriso. O 
secretário-geral da Sec-
cional, Daniel Teixeira, 
ressaltou o orgulho “de 
trazer pessoas de grande 
conhecimento e reputa-

A partir de agora, advogados e advogadas 
terão à disposição no Plenário da Turma Re-
cursal Únicade Mato Grosso um computador 
que será instalado pela OAB/MT e CAA/
MT para auxiliar em suas sustentações orais. 
O pleito havia sido feito pela Ordem e pela 
Comissão de Juizados Especiais (Cojesp) em 
agosto e foi deferido pelo presidente da TRU, 
juiz Hildebrando da Costa Marques em se-
tembro. O presidente da Seccional, Maurício 
Aude, agradeceu. “A cada dia que passa esta-
mos colhendo bons frutos e isso nos motiva a 

continuar lutando. Sabemos que muito ainda 
há de ser feito e tenho certeza que a união 
da classe fará com que alcancemos objetivos 
maiores”.

Para o presidente da Cojesp, Rodrigo Pa-
lomares, “são pequenos detalhes que fazem 
muita diferença no nosso dia a dia profissional, 
pois poderemos acompanhar os julgamentos de 
processos visualizando todos os documentos 
juntados nos autos e até mesmo auxiliar os ju-
ízes em determinadas ocasiões que porventura 
venham a passar despercebidos”.

Foi publicada a Súmula nº 9, editada pelo 
Pleno do Tribunal Regional do Trabalho de Mato 
Grosso (TRT/MT), que estabelece que “as custas 
processuais incidem sobre o total da condenação 
com a inclusão, na base de cálculo, das contribui-
ções previdenciárias”. A nova súmula é resultado 
do incidente de uniformização da jurisprudência 
(IUJ) n. 0050144-26.2014.5.23.0000, suscitado 
pelo desembargador Osmair Couto em razão da 
divergência entre as duas turmas do Tribunal 
sobre o assunto.

CIJ acompanha reativação de creche 

ção para abordar temas 
tão importantes para a 
advocacia”. Os cursos 
são nas áreas de Direito 
Processual Civil, Direi-
to Ambiental, Direito 
Administrativo e Cons-
titucional, e Direito e 
Processo do Trabalho. 

O diretor-adjunto 
da ESA/MT, Dejango 
Campos; e o secretário-
adjunto, Welder Quei-
roz, ressaltaram que a 
aula selou a parceria 
com a GMX Brasil 
“visando contribuir para 
o conhecimento jurídi-
co na capital e em três 
cidades do interior”. 

Cuiabá contará com os 
quatro cursos; Tangará 
da Serra com Direito 
Civil e do Trabalho; 
Rondonópolis com Ad-
ministrativo e Consti-
tucional, Civil e Direito 
e Trabalho; e Sorriso 
com Ambiental, Civil e 
Trabalho.

Jose dos Santos 
Carvalho Filho, mestre 
em Direito pela UFRJ 
e procurador de Justiça 
aposentado e coordena-
dor da pós em Direito 
Administrativo e Cons-
titucional, falou sobre 
ética e seus valores, 
trazendo uma reflexão 

acerca das normas cons-
titucionais acerca do 
assunto. Ana Paula da 
Cruz, doutora e mestre 
em Direito pela PUC/
SP, coordena a pós em 
Direito Ambiental, que 
considera uma questão 
emergente, em especial 
porque seu estudo no 
Brasil está à frente de 
muitos países da Euro-
pa. Humberto Dalla é 
promotor de Justiça no 
Rio de Janeiro, doutor 
em Direito e professor-
adjunto de Direito Pro-
cessual Civil, (UERJ) e 
coordena a pós-gradu-
ação na área. Marcelo 

Moura é juiz do Tra-
balho (RJ), mestre em 
Ciências Jurídicas pela 
Universidade Antonio 
de Nebrija, Madri, 

Espanha, professor da 
Escola de Direito da 
FGV/RJ, é coordenador 
da pós em Direito do 
Trabalho. 

O coordenador das Comissões Temáticas da OAB/MT e presi-
dente da CAA/MT, Leonardo Campos, a presidente da Comissão 
de Infância e Juventude, Marizete Bagatelli, e a integrante Tatiane 
Magalhães, foram chamados a se reunir com representantes da Pre-
feitura de Cuiabá, da Secretaria Municipal de Educação e do Conse-
lho de Pais da Creche Fé e Alegria, localizada no Bairro Canjica, na 
Capital, para discutir a viabilidade de reabertura da creche. 

Eles foram informados que a creche funcionava com um repasse 
municipal de R$ 87 por criança matriculada, sendo 77 no total, e 
que foi fechada em agosto por não possuir condições de arcar com 
despesas de recursos humanos, uma vez que funcionava em período 
integral, e também por apresentar determinados problemas de 
infraestrutura. A representante da Secretaria Municipal de Educação 
ressaltou que das 77 crianças, 50 foram realocadas para outras uni-
dades e as outras 27 estão sem atendimento. Os advogados aponta-

ram duas alternativas: acomodá-las em outra creche o mais rápido 
possível e oferecer transporte para as mães levarem seus filhos; 
e avaliar as condições para que o espaço seja reformado com as 
devidas licenças. O representante da Prefeitura disse que estudará 
a questão.
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CAA/MT oferece seguro de vida 
para advogados e estagiários da 

OAB/MT 

Advogados e estagiários podem colaborar com ala de 
oncologia pediátrica da Santa Casa de Cuiabá 

A Caixa de Assistência dos 
Advogados de Mato Grosso 
(CAA/MT) iniciou o período de 
adesão e renovação do seguro de 
vida em grupo. Os advogados e 
estagiários da OAB/MT interes-
sados em aderir ao benefício têm 
até o próximo dia 30 de outu-
bro para efetuar o pagamento. 
A vigência do seguro de vida é 
para o período de 01/11/2014 a 
30/10/2015. 

“Após muita negociação com 
a seguradora, obtivemos uma 
grande conquista para nossos 
segurados e seus familiares. A 
partir dessa vigência, será con-
cedida indenização no valor de 
R$ 36 mil para os casos de morte 
acidental do titular. Essa quantia 
é muito maior se comparada à 
última apólice que previa o pa-
gamento aos beneficiários de R$ 
18 mil para essa situação”, in-
forma o presidente da CAA/MT, 
Leonardo Pio da Silva Campos. 

Ele enumera as demais vanta-
gens do seguro de vida coletivo: 
indenizações de R$ 18 mil para 
casos de morte natural ou inva-

lidez acidental (parcial ou total) 
do segurado titular; Seguro de 
Assistência Funeral Familiar 
(cobertura para cônjuge e filhos 
solteiros até 24 anos de idade) 
no valor de até R$ 5 mil por 
evento que é pago pela segura-
dora à funerária para custos com 
serviços funerários; traslado do 
corpo até o endereço de domicí-
lio em caso de óbito do segurado 
ou dependente acontecido em 
território nacional.

“É importante destacar que o 
valor total de R$ 150 é para um 
benefício que terá vigência por 
um ano. Se fôssemos dividir essa 
quantia pelo número de me-
ses (12), teríamos uma parcela 
mensal de R$ 12,50 que, diante 
de todas as vantagens oferecidas 
tanto para os segurados quanto 
para seus dependentes, é algo 
muito pequeno. Lembro que o 
seguro de vida já foi muito im-
portante na vida de várias famí-
lias”, informa Leonardo Pio da 
Silva Campos.  

A adesão ou renovação do 
seguro de vida será mediante o 

pagamento do boleto no valor 
de R$ 150 (parcela única) até o 
próximo dia 30 de outubro.  

O diretor-tesoureiro da en-
tidade, Leonardo de Mesquita 
Vergani, adianta que, para a 
comodidade dos profissionais do 
Direito, as guias para pagamento 
são enviadas pelos Correios, no 
endereço domiciliar cadastrado 
na OAB/MT. 

Ele comunica que caso não 

ocorra a quitação do seguro de 
vida até a data do vencimento 
não mais será possível a adesão 
nessa vigência. 

Diante disso, advogados e es-
tagiários terão que aguardar até 
o ano que vem ou dirigirem-se à 
sede da CAA/MT para inscrição 
individual e com outros custos. 

Informações: (65) 3027-3050 
/ 3644-1374

Prossegue, até o dia 29 de 
outubro, campanha da Caixa de 
Assistência dos Advogados de 
Mato Grosso (CAA/MT) em prol 
da ala de oncologia pediátrica da 
Santa Casa de Misericórdia de 
Cuiabá. A ação está inserida na 
programação do projeto Outubro 
Feliz realizado pela entidade 
desde o ano passado. 

O presidente da CAA/MT, 
Leonardo Pio da Silva Campos, 
explica que a entrega dos do-
nativos ocorrerá no dia 31 de 
outubro. “Os postos de coleta 
dos donativos estão instalados 
na nossa sede no Centro Político 
e no Estacionamento dos Advo-

gados, ambos em Cuiabá”. 
Podem participar da 

campanha advogados(as), 
estagiários(as) e pessoas sen-
síveis à causa da instituição de 
saúde.   

Serão aceitas fraldas descar-
táveis, brinquedos, calçados e 
roupas (em bom estado), lápis 
de cor ou giz de cera e produtos 
de higiene (por exemplo: lenço 
umedecido e sabonete líquido). 

Serviço: A sede administrativa 
da CAA/MT está localizada no 
anexo Silva Freire OAB/MT, no 
Centro Político e Administrativo 
de Cuiabá - horário de atendi-
mento 8h às 18h; o Estaciona-

mento dos Advogados está situ-
ado na Avenida André Maggi, s/
nº, ao lado das Promotorias do 
Ministério Público e do Fórum 
Cível e Criminal – horário de 

atendimento 12h às 19h. 
Informações: CAA/MT (65 – 

3644-1006 /3644-1374) e Esta-
cionamento dos Advogados (65 
– 3644-3040)
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Educere Escola de Infância, 
IVE Kids e Escola Adventista 

são novos conveniados 
CAA/MT 

CAA/MT comemora Dia 
das Crianças com day use 
na Fazendinha Cocoricó 

IV Colégio de 
Delegados da 

CAA/MT será entre 
os dias 09 e 11 de 

outubro 

Para comemorar o 
Dia das Crianças (12 
de outubro), a Caixa de 
Assistência dos Advo-
gados de Mato Grosso 
(CAA/MT) está rea-
lizando o Happy Day 
Fazendinha Cocoricó. 
No dia 18 de outubro, 
filhos e dependentes de 
advogados e estagiários 
inscritos na OAB/MT 
terão um dia repleto de 
atividades lúdicas que 
têm por objetivo o des-
pertar da cidadania e o 
respeito ao meio am-
biente.  As inscrições 

são limitadas e devem 
ser feitas, impreterivel-
mente, até o dia 14 de 
outubro, nas sedes da 
CAA/MT e Estaciona-
mento dos Advogados, 
ambas em Cuiabá. 
O valor do ingresso 
promocional para o day 
use é de R$ 35,00 por 
pessoa (todas as ida-
des). Podem participar 
crianças na faixa etária 
dos 07 aos 12 anos e 
com idades de 02 a 06 
anos (obrigatoriamen-
te acompanhadas por 
adulto pagante).

No valor dos in-
gressos estão inclusas 
as refeições (lanches, 
almoço e bebidas 
não alcoólicas) e o 
transporte. Este estará 
disponibilizado para o 
trajeto Estacionamen-
to dos Advogados / 
Fazendinha Cocoricó 
/ Estacionamento dos 
Advogados. A partida 
para a Fazendinha será 
às 8h, retornando às 
17h.  

Informações: CAA/
MT 3644-1006 / 3644-
1374

A Caixa de Assistência dos Advogados 
de Mato Grosso (CAA/MT) celebrou, no 
mês de setembro, importantes convênios na 
área educacional. A partir de agora, advo-
gados e estagiários da OAB/MT têm des-
contos nas mensalidades de seus filhos e/
ou dependentes das unidades educacionais 
Educere Escola de Infância, IVE Kids e 
Escola Adventista.  

Localizada no bairro Boa Esperança 
(Cuiabá) a Educere Escola de Infância ofe-
rece ensino de qualidade para crianças dos 
quatro meses de vida aos seis anos, ou seja, 
do berçário à educação infantil. Além de 
um corpo docente formado por pedagogos, 
a escola tem, em seu quadro de funcioná-
rios, nutricionista e odontólogo. 

A indicação desse convênio foi do ad-
vogado Rafael Peres do Pinho. Pai de um 
menino de um ano de idade que frequenta a 
Educere Escola de Infância, ele conta que, 
ciente da grande procura dos pais por esta-
belecimentos seguros e de qualidade, fez a 
sugestão à CAA/MT. 

Rafael Peres do Pinho destacou as vanta-
gens obtidas por meio dos inúmeros con-
vênios existentes. “Sempre que possível, 
utilizo os convênios. No caso da Educere, 

especificamente, conseguirei 15% de des-
conto na mensalidade do meu filho. Ao 
final de um ano, o valor que eu terei eco-
nomizado terá soma bem superior ao valor 
que pago pela anuidade da OAB. Será algo 
em torno de R$ 1.800”. 

Outra escola que atende crianças do ber-
çário ao jardim II (três meses a cinco anos 
de idade) é o IVE Kids, situado no bairro 
Ipase (Várzea Grande). O material utiliza-
do é da rede Positivo. Inglês, informática, 
balé, judô e capoeira são algumas ativida-
des oferecidas pela escola aos pequenos 
estudantes. 

A Escola Adventista disponibiliza va-
gas para crianças a partir dos três anos de 
idade. Com material pedagógico próprio, 
oferece seguro escolar para todos os alu-
nos e diversas atividades extracurriculares. 
Além da unidade instalada no bairro Araés, 
advogados e estagiários inscritos na OAB/
MT têm descontos nas unidades CPA e 
Porto (Cuiabá), Várzea Grande, Cáceres, 
Rondonópolis e Sinop. 

Mais informações estão disponíveis no 
site www.caamt.com.br – link CONVÊ-
NIOS. 

O IV Colégio de Delegados da Caixa de 
Assistência dos Advogados de Mato Grosso 
(CAA/MT) Gestão 2013-2015 reunirá, entre 
os dias 09 e 11 de outubro, representantes da 
entidade nas 29 Subseções da OAB/MT. O 
encontro será no Tezla Hotel, em Primavera 
do Leste. No mesmo período, a Seccional 
realiza o IV Colégio de Presidentes da OAB/
MT. 

De acordo com o presidente da CAA/MT, 
Leonardo Pio da Silva Campos, o Colégio 
de Delegados tem por objetivos a avaliação 
do trabalho realizado pela entidade tanto na 
capital quanto no interior, a troca de experi-
ências entre os participantes e a construção 
do plano de trabalho institucional para os 
próximos meses. 

Nessa quarta edição, além da exposição 
feita pelos diretores da CAA/MT sobre as 
ações executadas, a palavra será aberta aos 
Delegados para que apresentem o balanço 
das atividades desenvolvidas em suas regi-
ões. 

O presidente da Comissão Especial de 
Conciliação, Mediação e Arbitragem da 
OAB/MT, João Paulo Moreschi, ministrará 
palestra sobre o tema: Métodos eficientes e 
soluções de conflitos. 
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Circulação promove cidadania e valorização cultural OAB/MT 80 anos 
movimenta Nova MutumNa circulação do 

Projeto OAB/MT 
Cidadania, a OAB/MT 
e a OAB/Nova Mutum 
contaram com a parce-
ria da prefeitura, resul-
tando numa programa-
ção diversificada e que 
permitiu a valorização 
da expressão cultu-
ral local simultânea à 
prestação dos serviços 
jurídicos pelos advo-
gados voluntários no 
OAB 80 anos.  Durante 
as orientações jurídicas, 
das 8h às 17h, tanto os 
advogados e advogadas 
envolvidos quanto a so-
ciedade mutuense que 
estiveram no local para 
receber assistência, 
puderam conferir o tra-
balho artístico, prepa-
rado para a ocasião por 
escolas do município.

A música da Or-
questra Jovem de Nova 
Mutum abriu a pro-
gramação, seguida por 
apresentações de dança 
pelos alunos do Centro 
Municipal de Educação 
Básica Integral. Após, 
representantes da escola 
Cenecista (CNEC) 
demonstraram a “dança 
de Camarões”, carac-
terizada pela religio-
sidade e rusticidade. 
O grupo Pixé Mirim e 
outros se apresentaram 
ao longo do dia, assim 
como o Centro Munici-
pal de Educação Básica 
Integral Caminhos do 
Saber. 

Acessibilidade - 
Dentre os parceiros da 
circulação estavam o 
PROCON, a Defensoria 
Pública, a Prefeitura 
Municipal com diver-
sas secretarias, dentre 
outros. Um destaque 
foi para a experiên-
cia de acessibilidade 
organizada pela Sub-
seção.  O coordenador 
do OAB/MT Cidadania 
e conselheiro estadual 
Fábio Capilé, explicou 
que “a OAB fez uma 
pista para ser percorrida 
em cadeiras de rodas, 
visando a retratação das 
dificuldades diárias dos 
cadeirantes. “Sentimos 
na pele a difícil luta 
destas pessoas. Isso ser-
viu de lição para todos 
ali de que muito neces-
sita ser mudado”.

A circulação do Projeto OAB/
MT 80 Anos movimentou a Subse-
ção de Nova Mutum, cuja abertura 
contou com exposição de docu-
mentos históricos e visita moni-
torada pelo historiador Maurim 
Rodrigues. Na programação, as 
diretorias da OAB/MT e da OAB 
de Nova Mutum receberam moção 
de aplausos da Câmara Municipal 
pelos 80 anos de serviços pres-
tados à classe e à sociedade. A 
homenagem foi recebida pela vice-
presidente da Seccional, Cláudia 
Aquino, e pelo presidente da 25ª 
Subseção, Cesar Roberto Boni.

Cláudia Aquino falou do “or-
gulho em pertencer a uma insti-
tuição cujo reconhecimento social 
é percebido em todos os lugares 
por onde passamos. A Seccional 
já realizou circulações em outras 

subseções e está em Nova Mutum 
para prestar serviços não apenas à 
advocacia da região, mas também 
à sociedade”. Cesar Boni também 
falou da alegria em receber a home-
nagem. “São 80 anos de luta pela 
democracia nesse país, 80 anos da 
OAB/MT no Estado e é uma honra 
ter esse trabalho reconhecido pela 
sociedade”. 
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OAB/MT Mulher reúne 
profissionais em Nova Mutum 

Palestras envolvem estudantes em Nova Mutum 

U
m debate em 
torno do empo-
deramento da 
mulher, da sua 
participação na 

política, contra a violência domés-
tica, entre outros assuntos, foi rea-
lizado na OAB de Nova Mutum. O 
OAB/MT Mulher reuniu diretores 
da Seccional, da Subseção, advo-
gados, advogadas, empreendedo-
ras e profissionais de outras áreas, 
coordenados pela vice-presidente 
da OAB/MT, Cláudia Aquino e o 
presidente da OAB/Nova Mutum, 
Cesar Boni. 

A partir dos debates, ficou 
definido na Carta da OAB/MT 
Mulher Nova Mutum que um 
grupo de formação e qualificação 
apresentaria o planejamento do 
“Curso de Políticas de Igualdade e 
Linguagem de Gêneros”. O grupo 
de Políticas Públicas ficou respon-

sável por planejar até outubro a 
“Ação de Conscientização e Apoio 
Técnico”, para criar o Conselho 
Municipal de Direitos da Mulher 
na subseção.

Participaram a presidente da 
Comissão de Direito da Mulher 
da Seccional, Juliana Nogueira, e 
a integrante Lucivani Raimondi; 
além de advogadas de Nova Mu-
tum, de Sorriso, Sinop e mais nove 
profissionais convidadas, quais 
sejam a investigadora de Polícia 
Elizia Aparecida Santos Peixoto; 
a policial militar Míriam Ferraz 
Berbel Baumir (1º Sargento); a 
empresária Maria Elisa Scheife do 
ramos de saúde e esporte; a jor-
nalista Kelly Zanon; a engenheira 
agrônoma Márcia Aparecida Coe-
lho; a administradora Gilda Tere-
zinha Malaggi; a veterinária Vera 
Grodzicki; e a assistente social 
Lurdes Martins da Costa.

Cerca de dois mil alunos de escolas de Nova 
Mutum foram alcançados em dois dias de pales-
tras, ministradas por 12 advogados da OAB/MT 
da Subseção. As primeiras explanações aconte-
ceram durante a circulação do projeto OAB/MT 
80 anos. Ao todo 24 palestras foram ministradas. 
Inicialmente, a vice-presidente da Seccional, 
Cláudia Aquino, falou sobre “Jovem Aprendiz” 
na Escola Rui Barbosa. Os advogados Maycon 
Lamin e Márcio Cossetin falaram sobre “Ato 
Infracional” e “A profissão do Advogado”. No 

mesmo dia crianças e adolescentes visitaram a 
Subseção, o Fórum e a Promotoria locais, com 
brincadeiras e lanches, como parte do projeto “A 
Escola vem à OAB/MT”.  

Na Escola José Aparecido, os advogados Paulo 
Moraes e Márcio Cossetin falaram sobre “Sistema 
Eleitoral e consequências dos votos nulos e bran-
cos” e “A profissão do Advogado”. Na Escola Rui 
Barbosa, Bruno Casagrande falou sobre “Preser-
vação do patrimônio público”; Wallison Kenedy 
ficou com o tema “Drogas e álcool”, Fernando 

Simão falou sobre “Violência doméstica” e Lean-
dro Michel sobre “Direitos do Consumidor”. Já 
na Escola Virgílio foram realizadas duas palestras 
por Lilian Haddad sobre “Prevenção ao uso de 
drogas e violência doméstica” e Jonas Meldola 
também fez duas palestras sobre “Ato infracio-
nal”. 

Cada explanação atingiu um público de 150 
alunos. Também houve palestras no Centro de 
Educação de Jovens e Adultos (Ceja) com os 
advogados Paulo Freire e Leandro Michel.
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Subseções de Várzea Grande 
e Tangará realizaram 
OAB/MT Cidadania 

OAB/MT e TRT/MT firmam parceria para atuar em circulações 
A OAB/MT e o TRT/

MT firmaram parceria 
para atuar conjuntamen-
te nas circulações do 
projeto que comemora 
80 anos da Seccional, 
em especial durante os 
atendimentos oferecidos 
gratuitamente à popula-
ção no OAB/MT Ci-
dadania, desenvolvido 
todos os meses em uma 
subseção no interior 
do estado. A parceria 
foi acertada entre o 
presidente do Tribunal, 
desembargador Edson 
Bueno, e a vice-presi-
dente da Ordem, Cláu-
dia Aquino. “A primeira 
participação será, em 
outubro, em Primavera 
do Leste e essa parceria 
é de grande valia para o 
nosso projeto”, pontuou 

Cláudia Aquino.
Com a parceria 

instituída com o TRT, 
a programação passará 
a incluir um stand da 
Justiça do Trabalho para 
atendimento ao público, 
com esclarecimento de 
dúvidas e distribuição 
de materiais informati-
vos (cartilhas, folders 
e folhetos) sobre temas 
ligados ao trabalho 
seguro e combate ao 
trabalho infantil, dois 
programas que o Tribu-
nal coordena, por meio 
do Grupo de Traba-
lho Interinstitucional 
(Getrin23) e do Fórum 
Estadual de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho 
Infantil (Fepeti/MT)

O projeto já pas-
sou por Alta Floresta, 

Várzea Grande, Barra 
do Garças, Cuiabá, 
Rondonópolis, Pontes e 
Lacerda, Cáceres, Sorri-
so, Peixoto de Azevedo, 
Sinop, Juara, Mirassol 
D’Oeste, Nova Mutum 
e Tangará da Serra. 
Nesta última, realizada 
em 2013, a Justiça do 
Trabalho esteve pre-
sente, com um stand 
organizado pelo Fórum 
Trabalhista da cidade 
e pela Comunicação 
Social do TRT. Confira 
o calendário até 2015:

2014
6 a 10 de Outubro – 
Primavera do Leste /
Poxoréu/Paranatinga
4 a 6 de Novembro – 
Juína
2 a 4 de Dezembro – (a 

definir)

2015
3 a 5 de Fevereiro – 
Jaciara
3 a 5 de Março – Lucas 

do Rio Verde
7 a 9 de Abril – Dia-
mantino
5 a 7 de Maio – (a 
definir)
9 a 11 de Junho - Cam-

po Novo do Parecis
7 a 9 de Julho - Nova 
Xavantina, Água Boa e 
Canarana (a confirmar)
4 a 6 de Agosto - Como-
doro   

Duas subseções promoveram pela segunda vez 
o projeto OAB/MT Cidadania: Várzea Grande e 
Tangará da Serra. Ambas já haviam realizado a 
circulação do OAB/MT 80 anos no ano passado. 
Diante do sucesso de público e resultados positi-
vos as diretorias decidiram repetir a prestação de 
serviços gratuitos à sociedade, com a colaboração 
de entidades parceiras.

Palestras sobre direitos do consumidor para 
pais, eleições 2014, direitos do trabalhador; para 
os alunos sobre direitos e deveres das crianças e 
adolescentes, estudo e profissionalização; cursos, 
atendimentos sociais e orientações foram ofere-
cidos na Escola Honorato Pedroso de Barros em 
Várzea Grande. A presidente da OAB/VG, Flávia 
Moretti, afirmou que “é a OAB/MT fazendo o pa-

pel dela perante o cidadão, dando esclarecimento 
sobre os direitos e seus deveres, sobre cidadania, 
passando um pouco do que ele pode reclamar à 
Justiça”.

O 2º OAB/MT Cidadania ocorreu na Praça da 
Bíblia, em Tangará da Serra, oferecendo serviços 
e orientações jurídicas gratuitas. Foram emitidas 
carteiras de identidade e de trabalho, boletins de 
ocorrência na Polícia Civil, demonstrações de 
bombeiros e SAMU, e brincadeiras para as crian-
ças.  “No ano passado, nós fomos a primeira sub-
seção a oferecer este serviço. E neste ano estamos 
repetindo a dose. Isto é cidadania. Juntos faremos 
um Tangará melhor”, explicou o presidente da 
Subseção, Josemar Carmerino dos Santos.
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Vice-presidente toma posse em 
Conselho Municipal 

OAB/MT, CREA 
e CRC fazem 

relatório das obras 
da copa 

Em reunião realizada na OAB/MT com o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA/MT) e o Conselho Regional de Conta-
bilidade (CRC/MT) decidiu-se por elaborarem 
um relatório contendo informações técnicas e 
esclarecedoras das reais situações em que as 
obras de mobilidade urbana de Cuiabá e Várzea 
Grande se encontram e encaminhá-lo o mais 
breve possível aos Ministérios Públicos Federal 
e Estadual e Tribunal de Contas para análise. 
Participaram da reunião o presidente da OAB/
MT, Maurício Aude; o presidente da Comissão 
de Fiscalização dos Gastos Públicos da Ordem, 
Ivo Matias; a presidente do CRC, Silvia Ca-
valcante; e o engenheiro do CREA André Luiz 
Schuring.

O relatório será parcial e não definitivo em 
virtude das informações prestadas pela Secreta-
ria Extraordinária da Copa do Mundo (Secopa) 
não terem sido suficientes para o estudo. Por 
conta disso, 

OAB/MT, CREA e CRC encaminharam 
novo ofício à Secopa reivindicando os docu-
mentos complementares de cada obra executa-
da para análise. Maurício Aude ressaltou que se 
a Secopa opuser resistência, medidas judiciais 
serão novamente tomadas a fim de obter os 
documentos. “Analisando toda a documentação 
apresentada, percebemos que ela não cumpriu 
integral e satisfatoriamente a liminar concedida 
pelo Tribunal de Justiça. A OAB/MT, CREA e 
CRC querem ser parceiros e contribuir no que 
for necessário para o término das obras sem 
onerar ainda mais o Estado”.

Encontro da Jovem Advocacia de Nova Mutum 
abordou temas atuais 

O presidente da Comissão do 
Jovem Advogado da OAB/MT, Edu-
ardo Lacerda, e o vice-presidente, 
Mário Medeiros Neto, conduziram 
o Encontro da Jovem Advocacia de 
Nova Mutum na subseção, que sedia 
parte da programação do OAB/MT 
80 Anos. Também estavam presen-
tes a vice-presidente da Seccional, 
Cláudia Aquino de Oliveira, e o pre-
sidente da OAB/Nova Mutum, Cesar 
Roberto Boni. 

Os advogados trataram de assun-
tos como piso salarial da advocacia, 

cláusula de barreira, cobrança de 
honorários advocatícios, advocacia 
de correspondência, sociedade de 
advogados, a inclusão no Super Sim-
ples, e outros.  

A deliberação se deu em favor 
da tabela de honorários, conforme 
os representantes da Seccional. “Os 
advogados locais vão informar a 
Subseção sobre as necessidades 
regionais para serem apresentadas, 
posteriormente, à diretoria da Sec-
cional”, observou Mário Medeiros 
Neto.

A vice-presidente da OAB/MT, Cláudia Aqui-
no, tomou posse em setembro como conselheira 
titular no Conselho Municipal de Direitos da Mu-
lher (CMDM), em solenidade ocorrida no gabine-
te executivo da Prefeitura de Cuiabá. A suplente 
é a advogada e secretária-geral adjunta da Caixa 
de Assistência dos Advogados (CAA/MT), Ana 
Carolina Barchet.

A primeira ação discutida pelas conselheiras 
foi a reformulação de alguns dispositivos do 
regimento interno do Conselho no sentido de 
fazer com que eles sigam a legislação em vi-
gor, já aprovada pela Câmara de Vereadores. Os 
trabalhos foram conduzidos pela presidente do 
Conselho, vereadora Lueci Ramos. Em seguida, 
abordaram a importância da qualificação para 
as mulheres, principalmente as que residem nos 
bairros mais carentes de Cuiabá, por meio do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego (Pronatec). Foi relatado que essas mu-
lheres não estão tendo acesso aos cursos nos Cen-
tros de Referências de Assistência Social (Cras) 
em virtude da não implementação dos recursos 
advindos do governo federal.

Cláudia Aquino sugeriu que o CMDM oficie 
os representantes do Pronatec em Mato Grosso, 
bem como as diretorias dos Centros de Referên-
cias, requerendo as devidas informações sobre 
o que realmente está ocorrendo. “Precisamos de 
informações documentadas, até mesmo para que 
possamos tomar as providências necessárias. 
Essas mulheres precisam frequentar os cursos 
ofertados pelo Pronatec, pois são formas de con-
seguirem emprego e ajudar no sustento de suas 
famílias”. Por fim, ficou decidido que o CMDM 
convidará os representantes do Pronatec e dos 
Centros de Referências para participarem da pró-
xima reunião para esclarecerem a questão.
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Presidente da 
ESA/MT ministra 

palestra no TRT/MT 
 
O presidente da Escola Superior de Advo-

cacia, Bruno Castro, proferiu palestra para 
desembargadores e juízes do TRT/MT durante a 
Semana Jurídica. O advogado abordou “A recu-
peração judicial, seus aspectos polêmicos e os 
reflexos na justiça do trabalho”, oportunidade 
que houve muita interação dos magistrados. 

Bruno Castro agradeceu a oportunidade e 
enalteceu a parceria que a OAB/MT sempre 
teve com o TRT/MT, especialmente pelo estrei-
tamento da ESA/MT e da Escola Judicial do 
TRT. Essa não é a primeira vez que a Seccional, 
a Escola e o Tribunal realizam eventos voltados 
para a capacitação dos profissionais. O desem-
bargador Edson Bueno já ministrou palestras 
aos advogados e advogadas na Escola, bem 
como os juízes Ivan Tessaro e Lamartino Fran-
ça de Oliveira.

Eventos em prol da capacitação 
profissional 

ENA lança 
novo endereço 

eletrônico 
O diretor-geral da Escola Nacional da Advo-

cacia (ENA), Henry Andrade, informou o lan-
çamento oficial do novo site do órgão de ensino 
da OAB, totalmente reformulado para publicar 
a agenda de cursos, notícias, vídeos e outras 
informações sobre o andamento das atividades 
da ENA, bem como estimular conhecimentos 
e habilidades técnicas voltadas para o exercí-
cio profissional. O site servirá também para 
divulgar ações de todas as Escolas Superiores 
da Advocacia (ESAs) das seccionais da OAB. 
“Um dos objetivos prioritários da OAB, e isso 
se dá pela Escola, é difundir conhecimento 
jurídico com qualidade. O advogado não pode 
e nem deve se permitir cair em desatualização, 
pois o diferencial do mercado é realmente o 
domínio de conteúdos, doutrinas, conceitos”.

Durante a XXII Conferência Nacional dos 
Advogados, de 20 a 23 de outubro de 2014 no 
Rio de Janeiro, acontecerá o Encontro Nacio-
nal das Escolas de Advocacia da OAB. Serão 
lançados cursos inovadores de extensão e pós-
graduação, cuja metodologia – à distância ou 
presencial – ainda será definida. O novo site é 
http://ena.oab.org.br/

Em outubro a ESA/MT oferece oportu-
nidades de atualização em parceria com a 
OAB/MT e a CAA/MT, e outras instituições. 
Confira:

11, 18 e 25 de outubro - das 9h às 13h – 
ESA/MT

Curso “Aspectos práticos da advocacia na 
área trabalhista”, com a juíza do trabalho e 
professora Graziele Cabral Lima, em parce-
ria com a Comissão de Direito do Trabalho. 
O objetivo é desvendar as peculiaridades da 
advocacia trabalhista na prática, com técnicas 
de elaboração de peças processuais (petição 
inicial, contestação, impugnação e recurso), 

participação e postura nas audiências traba-
lhistas, ritos do processo trabalhista e dicas 
práticas em geral.

31 de outubro e 1º de novembro - das 19h 
às 22h30 e das 9h às 14h30 – ESA/MT

Curso “Teoria Geral dos Recursos, Apela-
ção e Agravos no atual e no novo CPC”, com 
professor doutor Gilberto Bruschi, que ofere-
cerá a cada um dos participantes inscritos o 
livro “Apelação Civil: teoria geral, procedi-
mento e saneamento de vícios pelo tribunal” 
(Saraiva, 2012).

Informações: (65) 3613-0956/0957.
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Mediação será tema de 
curso da Escola do MP    

e ESA/MT  

ESAMT - Confira os cursos telepresenciais oferecidos em outubro 
A ESA/MT oferece em outubro vários cursos telepre-

senciais nas áreas de Direito Civil, de Família, Trabalhista, 
Previdenciário, Administrativo e Imobiliário para advogados 
e advogadas de Cuiabá e das Subseções de Colíder, Como-
doro, 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. Os cursos são 
parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo 
(AASP), OAB/MT e CAA/MT; e são certificados pela Escola 
conforma a carga horária de cada um. As inscrições podem 
ser feitas no site da OAB/MT, link “ESA/MT – cursos”. Mais 
informações: (65) 3613-0956/0957. Confira a programação:

Curso: Os projetos de reforma do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) em debate
Período: 1º/10 - 18h às 20h - Carga Horária: 2h/a 
Coordenação: Associação dos Advogados de São Paulo 
(AASP)
Apoio: Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumi-
dor (Brasilcon)
Exposição: Dr. Bruno Nubens Barbosa Miragem / Dr. Flávio 
Tartuce

Curso: Litígios da guarda, visitas e alienação parental
Período 2 e 3/10 -  9h às 11h - Carga Horária: 4h/a 
Coordenação: Associação dos Advogados de São Paulo 
(AASP)
Exposição: Dr. Douglas Phillips Freitas

2/10 – 5ªf - Convivência – Guarda - Critérios - Alie-
nação parental – Multa - Obrigações de fazer - Tratamento 
compulsório de pais.

3/10 – 6ªf - Poder familiar - Danos morais por abuso 
afetivo - Modificação de guarda - Ações e recursos.

Curso: A Previdência Social do advogado
Período 6 a 15/10 -  9h às 11h Carga Horária: 8h/a 
Coordenação: Dr. Adilson Sanchez

6/10 – 2ªf - Introdução. O regime geral. O advogado 
– segurado empregado. A relação jurídica de emprego. A 
contagem de tempo de serviço. Carência. Contribuição previ-
denciária. Benefícios previdenciários. A perda da condição de 
segurado - Dr. Adilson Sanchez

8/10 – 4ªf - O regime complementar. Entidades fecha-
das e abertas de previdência privada. Espécies de benefícios. 
A situação dos que aderiram ao Ipesp. O planejamento pre-
videnciário como complementação do regime comum - Dr. 
Newton César Conde

13/10 – 2ªf - O regime próprio. O advogado e o seu 
enquadramento no exercício de função pública. A conta-
gem recíproca do tempo de serviço. Benefícios vigentes. As 
aposentadorias e as regras de transição. A magistratura - Dr. 

Miguel Horvath Jr.

15/10 – 4ªf - O advogado – contribuinte individual/pro-
fissional liberal e empresário. A contagem de tempo de servi-
ço. A contribuição previdenciária. Benefícios previdenciários. 
A indenização do tempo de serviço - Dr. Frederico Camargo

Curso: Improbidade administrativa: temas polêmicos e 
atuais (6 a 9/10/14)
Período 6 a 9/10 - 18h às 20h Carga Horária: 8h/a 
Coordenação: Dr. Augusto Neves Dal Pozzo e Dr. Rafael 
Valim

6/10 – 2ªf - Os atos de improbidade administrativa à luz 
da Constituição Federal - Prom. Spiridon Anyfantis

7/10 – 2ª f- Improbidade administrativa: aspectos pro-
cessuais - Dra. Beatriz Neves Dal Pozzo

8/10 – 4ªf - Improbidade administrativa e indisponibili-
dade de bens - Dr. Eduardo Chemale Selistre Peña

9/10 – 5ªf - Improbidade administrativa e prescrição - 
Dr. Gustavo Marinho de Carvalho

Curso: Direito de Família: temas avançados de direito 
patrimonial
Período 13 a 16/10 - 18h às 20h Carga Horária: 8h/a 
Coordenação: Dr. Flávio Tartuce

13/10 – 2ªf - Regime de bens. Regras fundamentais no 
Código Civil de 2002 - Dr. José Fernando Simão

14/10 – 3ªf - Contratos de Direito de Família. Pacto 
antenupcial e contrato de convivência - Dr. Flávio Tartuce

15/10 – 4ªf - Responsabilidade civil no Direito de 
Família - Dr. João Ricardo Brandão Aguirre
 

16/10 – 5ªf - Alimentos compensatórios - Dr. Rolf 
Hanssen Madaleno

Curso: Ações judiciais na locação de imóveis urbanos
Período 20 a 23/10 - 18h às 20h Carga Horária: 8h/a 
Coordenação: Dr. Aleksander Mendes Zakimi

20/10 – 2ªf – Ação revisional de aluguel. Ação de 
consignação de aluguel e acessórios da locação - Dr. Denis 
Donoso

21/10 – 3ªf - Ações de despejo: ordinária e por falta de 
pagamento - Dr. Alessandro Schirrmeister Segalla

22/10 – 4ªf - Ação de ressarcimento por danos causa-
dos no imóvel. Execução de contrato de locação - Dr. Pedro 

Luiz Nigro Kurbhi

23/10 – 5ªf - Ação renovatória - Dr. Aleksander Men-
des Zakimi

Curso: A nova Lei dos Recursos Trabalhistas (lei nº 
13.015/2014)
Período 22 e 23/10 -  9h às 11h Carga Horária: 4h/a 
Coordenação: Dr. Carlos Augusto Marcondes de Oliveira 
Monteiro

22/10 – 4ªf - Alterações nos recursos de revista, agravo 
de instrumento e embargos de declaração - Dr. Carlos Augus-
to Marcondes de Oliveira Monteiro

23/10 – 5ªf - Embargos de declaração, embargos no 
TST e uniformização dos regionais - Des. Francisco Ferreira 
Jorge Neto

Curso: Atualidades sobre o processo de execução
Período 24/10 - 8h15 às 11h Carga Horária: 3h/a 
Coordenação: Dr. Rogerio Licastro Torres de Mello

8h15 - Aspectos atuais do processo de execução civil - 
Dr. Araken de Assis
9h - Regime de penhorabilidades - aspectos polêmicos - Dr. 
Rogerio Licastro Torres de Mello
10h - Defesas oponíveis à execução civil - Dr. João Batista 
Lopes

Curso: Principais súmulas e orientações jurisprudenciais 
do TST de direito material
Período 27 a 30/10 - 18h às 20h Carga Horária: 8h/a 
Coordenação: Dr. Carlos Augusto Marcondes de Oliveira 
Monteiro
Dr. Eduardo Gatti

27/10 – 2ªf - Jornada de trabalho - Dr. Carlos Augusto 
Marcondes de Oliveira Monteiro

28/10 – 3ªf - Remuneração e salário - Dra. Cristina 
Paranhos Olmos
29/10 – 4ªf - Contrato de trabalho - Dr. Gilberto Carlos Mais-
tro Júnior

30/10 – 5ªf – Estabilidade - Dr. Rogério Martir
Curso: Recursos no CPC/1973 e no projeto do novo CPC
Período 31/10 - 8h às 16h Carga Horária: 7h/a 
Coordenação: Dr. Luís Eduardo Simardi Fernandes

8 h – Apelação - Dr. Alexandre Freire
10h – Agravo - Dr. Marcos Destefenni
13h – Embargos de declaração - Dr. Luís Eduardo Simardi 
Fernandes
15h – Recurso especial e extraordinário - Dr. Fabio da Fonte 
Monnerat

Estão abertas as inscrições para o “Curso 
de Capacitação em Mediação”, realizado 
pela Fundação Escola Superior do Ministé-
rio Público (FESMP/MT) em parceria com 
Escola Superior da Advocacia (ESA/MT) e 
o Instituto Mato-grossense de Mediação e 
Arbitragem (IMMA). As aulas terão início 
no dia 17 de outubro, com quatro módulos 
somando 48 horas/aula.

O conteúdo vai atender aos interessados 
pelo tema na sua atual fase de efervescência, 
possibilitando uma visão geral da cultura da 
mediação de conflitos e o conhecimento de 

seus pressupostos teóricos. Com enfoque na 
resolução apropriada de conflitos e dispu-
tas em diferentes contextos, as disciplinas 
envolverão aspectos como as habilidades 
necessárias ao profissional, os modos ade-
quados para se estabelecer a comunicação, 
vantagens e limites, dentre outros.   

No último módulo, a aula será prática 
com workshop. As matrículas podem ser 
feitas pelo telefone (65) 3363-0600.   

Outras informações pelos telefones (65) 
3613-0956/0957.

Comissão de Direito 
Eleitoral participa de 

audiência pública 
O presidente da Comissão de Direito Eleitoral 

da OAB/MT, Silvio Queiroz Teles, participou de 
audiência pública realizada pelo TRE/MT sobre 
planejamento e prestação de contas das Eleições 
Gerais 2014. A solenidade foi aberta pelo presi-
dente do TRE, des. Juvenal Pereira da Silva, e 
pela corregedora regional eleitoral, des. Maria 
Helena Póvoas, que destacaram que a segurança 
do pleito estaria garantida por meio do Gabinete 
de Gestão Integrada (GGI), com a parceria das 
Polícias Militar, Federal, Civil, Rodoviária e Cor-
po de Bombeiros e ressaltou o apoio do Exército 
em 12 municípios dentro dos quais estão 21 ses-
sões eleitorais localizadas em aldeias indígenas. 
Entre os assuntos discutidos na audiência pública 
estavam a preparação geral do pleito, propaganda 
eleitoral, as denúncias da Ouvidoria Eleitoral e 
votação paralela. (Com informações do TRE/MT)
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Demandas de Jaciara e de 
Mirassol são levadas ao TJMT 

Resolução altera horário de funcionamento da JT 

A
s Subse-
ções de 
Jaciara 
e de 
Miras-

sol D’Oeste apresenta-
ram algumas demandas 
junto ao Tribunal de 
Justiça, em reunião que 
contou com o presi-
dente da OAB/MT, 
Maurício Aude, os pre-
sidentes das referidas 
subseções, Claudinez 
da Silva Pinto Junior e 
Gustavo Tostes Car-
doso, da secretária-
geral da OAB/Jaciara, 
Miriam Mattioni, do 
presidente do Tribunal 
de Defesa das Prerro-
gativas, Luiz da Penha, 
e do juiz auxiliar da 
Presidência do TJMT, 
Túlio Duailibi Souza.

Em Jaciara, “há 12 
anos a comarca não 
conta com juiz titular. 
Hoje, a juíza que atua 
em Juscimeira cumu-
la a Segunda Vara de 
Jaciara, que passou a 
contar com cerca de 
cinco mil processos 
em virtude da redistri-
buição de competência 
feita pelo tribunal”, 
resumiu Claudinez 
Junior. Ele reivindi-
cou que a magistrada 
de Juscimeira passe 
a atuar somente nesta 
cidade e que os proces-
sos da Segunda Vara de 
Jaciara sejam divididos 
entre os dois juízes 
que atuam na Primeira 
e Terceira Varas até o 
término do concurso 
público para nomeação 
de 12 novos juízes. Pe-
diu também informa-
ções sobre o andamen-
to das obras do novo 
prédio do Fórum de 
Jaciara e foi informado 
que até o dia 30 deste 

mês o TJMT lançará 
licitação para a conclu-
são de 20% restante da 
construção.

Já em Mirassol 
D’Oeste, Gustavo Car-
doso comentou sobre 
uma portaria assinada 
pela juíza diretora do 
foro que versa sobre 
vagas de estaciona-
mento. Segundo ele, 
a advocacia possui ape-
nas quatro vagas fora 
do prédio.  “São vagas 
descobertas e distantes 
cerca de 50 metros ou 
mais da entrada do 
fórum. Despachamos 
com a juíza pedindo 
uma vaga coberta 
dentro do prédio, ainda 
mais porque em breve 
chega o período de 
chuvas e não pode-
mos ficar andando por 

A OAB/MT foi oficialmente informada sobre 
a aprovação de Resolução Administrativa pelo 
Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT/MT), que uniformiza os horários de fun-
cionamento e atendimento ao público externo de 
todas as unidades abrangidas por sua jurisdição. 

O ofício foi encaminhado ao presidente da Sec-
cional, Maurício Aude, constando que na referida 
Resolução nº 150/2014 ficou estabelecido que, 
a partir do dia 3 de novembro, os serviços serão 
prestados pelo Tribunal Regional do Trabalho no 
horário das 7h30 às 14h30.  Os presidentes da 

Comissão de Direito Eletrônico e de Direito do 
Trabalho, Eduardo Manzeppi e Marcos Avallone, 
respectivamente, acompanham a alteração junto 
ao órgão trabalhista, atentando para eventuais 
impactos que a medida poderá causar à advocacia 
mato-grossense.  

longos trajetos com 
processos nas mãos. 
Somos 104 advogados 
em Mirassol D’Oeste e 
o que nos deixou mais 
perplexos foi que há 
vagas cobertas para 
Defensoria Pública, 

Ministério Público 
e magistratura, sem 
contar uma vaga já 
reservada para o juiz 
da Terceira Vara, que 
sequer ainda foi insta-
lada, menos para nós 
advogados. Acredito na 

existência de oito ou 
nove vagas ociosas e o 
que queremos é que so-
mente haja tratamento 
isonômico entre todos 
os órgãos”.

O juiz auxiliar da 
Presidência do TJMT 

disse que entrará em 
contato com a juíza 
diretora do foro para 
se inteirar da situação 
e, assim que tiver um 
posicionamento, in-
formará a Subseção de 
Mirassol D’Oeste.
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Mudança de Juizado em Várzea 
Grande provoca transtornos 

Falta isonomia para advocacia em Mirassol D’Oeste, diz Subseção 
 A indignação com o número insuficiente de va-

gas de estacionamento para advogados no espaço 
externo das novas instalações do foro de Mirassol 
D’Oeste fez com que o presidente da Subseção, 
Gustavo Torres Cardoso, acionasse a Seccional, 
em nome dos 104 inscritos atuantes na Comarca. A 
partir da informação de que as tentativas de solu-
ção por meio de contato direto com a juíza diretora 
resultaram infrutíferas, o presidente da OAB/MT, 
Maurício Aude, buscou providências da Correge-
doria-Geral do Tribunal de Justiça.

No ofício endereçado ao desembargador presi-
dente do TJMT, o presidente da Seccional não se 
limita a informar o teor da portaria Nº 49/2014-CA 
e a ratificar o desrespeito arguido pela advocacia 

de Mirassol, mas formula de modo claro o pedido 
para que sejam disponibilizadas 10 vagas na área 
externa privativamente. Quanto à área interna, 
Aude requereu o número de cinco vagas, com o 
objetivo de evitar que os advogados sejam priva-
dos da dignidade ao exercer o ofício em situações 
excepcionais como, por exemplo, em dias de chu-
va. A direção do Foro disponibilizou apenas quatro 
vagas.  A portaria que disciplina a organização 
do espaço disponível no estacionamento do novo 
fórum em Mirassol confere aos profissionais da 
advocacia tratamento incompatível, suprimindo a 
prerrogativa de isonomia dos advogados frente aos 
demais servidores. Logo no primeiro artigo se en-
contra a previsão de que o acesso de advogados se 

dará pelo bloco da “recepção central”, juntamente 
aos policiais, agentes de imprensa e membros de 
outras instituições. Aos promotores de justiça e 
defensores públicos, servidores e magistrados, ao 
contrário, foram direcionadas vagas com área co-
berta e descoberta no estacionamento interno, além 
de permitir quanto a eles a entrada pelas mesmas 
vias que os dois magistrados atuantes.

“Reafirmamos o nosso interesse em apenas ver 
a nossa isonomia reconhecida, inclusive falamos 
do artigo 133 da nossa Constituição Cidadã e da 
nossa indispensabilidade à administração da Jus-
tiça, sendo que por este motivo também devíamos 
ser contemplados com vagas internas”, narrou o 
presidente da OAB/Mirassol à Seccional. 

A OAB/MT e a OAB/Várzea Grande busca-
ram resolver problemas provocados pela mudança 
da sede do Juizado Especial do Jardim Glória 
sem comunicação com antecedência mínima para 
conhecimento dos advogados, advogadas, fato 
que gerou, inclusive, ausências de partes em au-
diências pela dificuldade de localização do novo 
endereço diante da falta de sinalização do prédio. 
Foi realizada uma reunião com o juiz Nelson Do-
rigatti, titular do Juizado. Participaram a presiden-
te da OAB/VG, Flávia Moretti; a secretária-geral, 
Alexandra Nogueira; a secretária-adjunta Stella 
Aparecida da Silva; a presidente da Comissão de 
Direito da Mulher da OAB/MT, Juliana Nogueira; 
e a integrante da Comissão de Juizados Especiais 
da Seccional, Juliana Gimenes. 

Elas levaram ao conhecimento do magistra-
do as inúmeras reclamações recebidas por conta 
da alteração, sendo que no antigo endereço não 
constava nenhum aviso ou a portaria informando 
da alteração. 

A mudança ocorreu nos dias 18 e 19 de setem-
bro e a Portaria nº 368/2014 do diretor do Foro 
foi expedida no dia 17. Flávia Moretti explicou 
que a Subseção foi informada que haveria a mu-
dança de endereço, mas não teve acesso ao crono-
grama da reforma do prédio. “Sabíamos que havia 
atrasos na reforma, mas a comunicação só chegou 
no dia anterior. Falamos com o juiz do Juizado 
Especial e ele também foi informado por meio da 

referida portaria. Realmente faltou planejamento 
por parte do Judiciário”. 

A representante da Cojesp sugeriu ao magis-
trado que, para não ocorrer demora nos processos 
prejudicados pela suspensão do expediente nos 
dias 18 e 19 e nos casos em que as partes não 
puderam chegar esta semana, fosse agendada uma 
pauta extraordinária para as audiências em regime 
de mutirão. Juliana Gimenes ressaltou sua indig-
nação acerca do fato. “Acho um absurdo o que 
aconteceu, faltou respeito e gerenciamento. Não 
há placas indicativas, a estrutura do novo local 
não prevê estacionamento para os advogados e 
aquela região tem placas indicativas de proibido 
estacionar. Os colegas têm que parar no Fórum e 
andar um quilômetro se quiserem ter mais segu-
rança e não serem multados”. 

O juiz Nelson Dorigatti se comprometeu em 
despachar nos processos. As audiências que tive-
ram algum tipo de prejuízo de parte autora ou ré 
serão realizadas no dia 3 de novembro na OAB/
VG, a partir das 8h. A OAB/MT, a Subseção e a 
Cojesp se comprometeram em tentar apresentar 
quatro conciliadores para as audiências. A Sec-
cional também se comprometeu a disponibilizar 
um scanner para digitalizações necessárias. Já as 
audiências agendadas entre 29 de setembro e 24 
de novembro ocorrerão no fórum. A presidente da 
OAB/VG também se reuniu com o juiz diretor do 
Foro, Otávio Peixoto, para ratificar as questões e 
apresentar as demandas do estacionamento, po-
rém, o magistrado explicou que a Ordem deverá 
encaminhar ao Tribunal de Justiça, o que será 
efetivado em breve.

Comissão de Direito Carcerário faz palestra em evento da Sejudh 
O presidente da Comissão de Direi-

to Carcerário, Waldir Caldas, proferiu 
palestra na Semana de Ressocialização 
da Secretaria de Estado de Justiça e 
Direitos Humanos sobre “30 anos da 
Lei de Execução Penal pela ótica da 
OAB” para diretores e subdiretores 
das Unidades Prisionais do Estado. 
“O desafio de falar em nome da OAB 
havia sido mitigado pelo fato de a 
Comissão de Acompanhamento do 
Sistema Carcerário Brasileiro (Coasc) 
do Conselho Federal da OAB, na qual 
sou o representante de Mato Grosso, 
ter criado uma subcomissão para tratar 
da Nova Lei de Execução Penal. Foi 

elaborado um relatório com as indica-
ções de modificações remetidas para o 
Senado Federal”.

Waldir Caldas falou sobre o pro-
jeto da OAB “Cela Vazia”, pelo qual, 
nenhum reeducando ficaria na cela no 
decorrer do expediente, pois estariam 
trabalhando ou estudando. Outra 
questão considerada importante para 
a OAB/MT e Comissões foi a exigên-
cia de comprometimento do agente 
penitenciário com tais projetos. “Sem 
isso, todo o esforço, investimento em 
recursos humano e material, se perde”. 
O advogado explicou que a Ordem 
está delineando curso de aperfeiçoa-

mento em direitos humanos, a ser ofe-
recido pela ESA/MT com participação 
da Escola Penitenciária do Estado. Ao 
final, falou da relevância do respeito às 
prerrogativas do advogado no âmbito 

das unidades prisionais, motivo de 
conflitos que demandam a atuação do 
TDP, da Comissão de Direito Penal 
e Processo Penal e da Comissão de 
Direito Carcerário. (Fotos: Sejudh)
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Colégio de Presidentes de Subseções será em Primavera  
 Nos dias 9, 10 e 11 de outubro, a diretoria da 

Seccional se reunirá com os presidentes das 29 
Subseções da OAB/MT em mais um “Colégio de 
Presidentes de Subseções” que será realizado no 
município de Primavera do Leste. O objetivo é 
debater os problemas enfrentados pela advocacia 
local e regional e formular propostas a serem apre-

sentadas aos órgãos competentes para a solução 
dos casos. A solenidade de abertura será às 19h, 
na sede da OAB/Primavera, e os trabalhos segui-
rão na sexta-feira e sábado (10 e 11 de outubro), a 
partir das 8h. 

“Contamos com a presença de todos os presi-
dentes de subseções, pois será mais uma oportu-

nidade de podermos discutir assuntos que afetam 
nosso dia a dia de trabalho em várias comarcas do 
Estado. A OAB/MT tem tido um relacionamento 
amistoso com o Tribunal de Justiça e tenho certeza 
que o Judiciário não se furtará em atender nossas 
reivindicações, como tem ocorrido todas as vezes 
que nos reunimos”, destacou Maurício Aude.

OAB/Comodoro lança pedra 
fundamental 

As diretorias da OAB/MT e da CAA/MT partici-
param do lançamento da pedra fundamental da sede 
própria da OAB/Comodoro. O presidente da Subseção, 
João Batista Nichele, informou que a parceria com a 
Seccional e com a CAA/MT “é fundamental para pro-
porcionar à advocacia de Comodoro e região melhores 
condições de trabalho.  

A construção da sede é a realização de um antigo 
sonho e estamos lutando pela interiorização da Ordem, 
que é a casa do cidadão, do exercício pleno da advo-
cacia”. Acrescentou que a sociedade está sendo peça 
importante para a efetivação do projeto com a aquisi-
ção de cartelas de bingo para ajudar no andamento das 
obras, as quais têm previsão de serem concluídas em 
um ano.   

O presidente da OAB/MT, Maurício Aude, registrou 
que o início das obras representa mais um avanço para 
a advocacia. “A diretoria da OAB/Comodoro está de 
parabéns pelo empenho em construir uma sede para os 
advogados e advogadas e vamos colaborar no que for 
preciso porque entendemos que essa união é que permi-
te avançarmos em prol da nossa classe”.

Para o diretor-tesoureiro da Ordem, Cleverson 
Pintel, o planejamento feito pela diretoria da Subseção 
de Comodoro merece reconhecimento. “A construção 
da sede de Comodoro atende a um antigo anseio dos 

advogados da região e vai se tornar realidade em breve 
pela conjugação de esforços da Seccional, da Subseção 
e da CAA/MT. Além de dar ao advogado uma sede 
condizente com as atividades desempenhadas pela Sub-
seção, será um local onde a advocacia mato-grossense 
encontrará a estrutura e serviços de que necessitam para 
o exercício profissional”.

Na avaliação do presidente da CAA/MT, Leonardo 
Campos, o lançamento da pedra fundamental “a nova 

sede representa não somente a casa dos advogados e 
advogadas, mas a casa da sociedade e da democracia, 
porque é na OAB que os grandes debates são feitos, 
projetos de leis são elaborados, demandas são pensadas 
para serem apresentadas ao Ministério Público, Poder 
Judiciário e outros órgãos”. Após a solenidade, as dire-
torias da OAB/MT, CAA/MT e Subseção de Comodoro 
se reuniram com a advocacia local para tratar de assun-
tos pertinentes à classe.

CDT aborda falta de juízes 
em varas trabalhistas 

A falta de juízes em Varas do 
Trabalho de Sorriso e Alta Floresta 
foi alvo de reunião entre membros 
da OAB/MT e o presidente do TRT/
MT, desembargador Edson Bueno. A 
vice-presidente da Seccional, Cláu-
dia Aquino; o presidente da Comis-
são de Direito do Trabalho da OAB/
MT, Marcos Avallone; o secretário-
geral da CDT, Fábio Macagnan; e a 
integrante Débora Astolpho, apresen-
taram as preocupações dos profissio-

nais dessas regiões.
Cláudia Aquino buscou infor-

mações acerca da Vara de Sorriso 
que tem redesignado audiências. O 
desembargador explicou que há uma 
intervenção na vara para a reforma 
do prédio e que foi deferida suspen-
são de prazo nesse período que durar 
a obra. Avallone abordou que a Vara 
de Alta Floresta não tem magistrado 
e está com audiências reduzidas. 
“Entre 15 de setembro a 3 de no-

vembro só tem audiências agendadas 
entre 7 e 17 de outubro, o que tem 
preocupado muitos”. O presidente 
explicou que há 13 magistrados afas-
tados por questões de saúde, férias e 

outros; e que muitos estão voltando o 
que regularizará a questão até o final 
do ano. Sublinhou que, quando ne-
cessário, desloca um magistrado para 
responder pelas ações em tramitação. 
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OAB/Primavera e Quinta  
Vara firmam parceria  

para celeridade  
Após reunião entre a Subseção de Pri-

mavera do Leste e a Quinta Vara Cível do 
município (Juizados Especiais) para buscar 
melhoria na relação entre as profissões 
bem como a celeridade jurisdicional, duas 
metodologias foram colocadas em práti-
ca pelo juízo em caráter experimental. A 
primeira delas foi a disponibilização do 
e-mail do gabinete (pri.gabje.primavera@
tjmt.jus.br) para que advogados e advoga-
das indicassem, em 30 dias, três números 
de processos que tivessem prioridade de 
sentença, para serem prolatadas num prazo 
de 60 dias. 

A segunda foi a permissão para envio 
dos pedidos de despachos, liberação de 
valores, análises de processos urgentes e 
outros por meio do endereço eletrônico 
fornecido, evitando o deslocamento até o 
gabinete. Não obstante a ampliação de sua 
competência (Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais, ações ambientais cíveis e crimi-
nais de qualquer valor, espécie e quantida-
de de pena e Juizado da Fazenda Pública), 
o gabinete da Quinta Vara se comprometeu 
a empreender esforços para dar vazão aos 
processos que aguardavam sentença. 

Fórum de Educação - A OAB/Prima-
vera do Leste irá a compor o Fórum Mu-
nicipal de Educação (FME) que deverá 
representar a sociedade civil organizada 
nas questões relacionadas à educação. 
Conforme ofício encaminhado pela Se-
cretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Lazer, a Subseção indica dois profissionais 
regularmente inscritos para a composição 
do FME, sendo um titular e outro suplente. 

O objetivo é acompanhar as políticas 
públicas educacionais. Assim, comporão 
o Fórum Municipal de Educação, além da 
OAB/Primavera, representantes dos Po-
deres Executivo e Legislativo municipais; 
Secretaria Municipal de Educação e Espor-
te (SMEE); Conselho Municipal de Educa-
ção (CME); Assessoria Pedagógica; Sindi-
cato dos Trabalhadores no Ensino Público 
de Mato Grosso (Sintep/Primavera do 
Leste); profissionais da educação; alunos e 
vários segmentos representativos organiza-
dos, além de outros órgãos oficiais. 

Subseção de Sorriso inicia 
construção de nova sede 

A 
OAB de Sorriso iniciou em agosto a 
construção de sua nova sede, depois 
da liberação de recursos em reunião 
entre representantes da OAB/MT, 
da Subseção, Caixa de Assistência 

dos Advogados e Fundo de Integração e Desen-
volvimento Assistencial dos Advogados (Fida) do 
Conselho Federal da OAB em novembro do ano 
passado. O presidente da Subseção, Evandro Santos 
da Silva, prevê o término da obra em abril de 2015. 

“Serão cerca de 630 metros quadrados de área, 
contando com o salão de festas. A execução é de 
uma construtora, porém, contratamos o arquiteto 
que projetou a obra para acompanhar a construção. 
Estamos muito felizes por materializar nosso sonho. 
Ficamos algum tempo sem sede e todos estão numa 
grande expectativa”, ressaltou.

A parte estrutural está finalizada tendo iniciado 
o levantamento das paredes. Sorriso possui 290 ad-
vogados e advogadas inscritos e a Subseção atende 
também as cidades de Nova Ubiratã e Ipiranga do 
Norte. 

A conselheira estadual que atua na cidade, Ana 
Lúcia Steffanello, lembrou que Sorriso foi a primei-
ra Subseção a construir uma sede própria, porém, 

não comportava mais o número de profissionais. “A 
cidade é promissora e cresceu muito. Precisávamos 
de uma sede que viesse ao encontro das necessida-
des e de nossos anseios. Com certeza a nova sede 
virá para o engrandecimento da classe”, pontuou.

O conselheiro Paulo Sérgio Gonçalves Pereira 
contou que era um projeto antigo e que, para levan-
tar recursos, a diretoria da Subseção decidira vender 
a sede antiga ficando sem local próprio. “Foi um 
sacrifício por um bem maior e perdemos um pouco 
a identidade com a venda da nossa sede. 

Mas, foi um preço justo pelo resultado que tere-
mos em breve, graças a essa parceria com a Seccio-
nal, a CAA/MT e o Conselho Federal”, observou. 
Paulo Pereira foi presidente da Subseção na gestão 
2010/12.

O também ex-presidente da OAB/Sorriso 
(1998/00 e 2004/06) e conselheiro estadual, Silas 
do Nascimento Filho, completou que essa é a obra 
mais importante que a advocacia da região aguarda, 
lembrando que colaborou para conseguir o imóvel 
em área nobre e próximo ao Fórum. “Os advogados 
de Sorriso precisam e merecem. Vai ser muito bem 
aproveitada a nova sede para a defesa dos interesses 
da advocacia e da sociedade”, finalizou. 

Comissão de Direito Bancário e Securitário comemora 
êxito em mutirão 

    O mutirão para dar andamento aos 
requerimentos de Seguro Dpvat, reali-
zado em setembro em Cuiabá, foi bem 
avaliado pelo presidente da Comissão 
de Direito Bancário e Securitário da 
OAB/MT, Evandro César A. dos San-
tos. O percentual geral de acordos rea-
lizados foi de aproximadamente 85%. 
As audiências aconteceram na Central 
de Conciliação e Mediação da Capital 
e foram conduzidas pela juíza Adair 
Julieta da Silva.  Foram incluídos na 
pauta apenas os processos previamente 
indicados após a análise pela Segurado-
ra Líder. 
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Cojad/Rondonópolis prepara 
Dia das Crianças 

A OAB/Rondonópolis, em parceria com a 
Comissão do Jovem Advogado (Cojad) da subse-
ção, promoverá evento em comemoração ao Dia 
das Crianças. Embora a data seja nacionalmente 
celebrada no dia 12 de outubro, para 150 peque-
nos estudantes da “Unidade Educacional Pequeno 
Júnior-Jardim Iguaçu-Rondonópolis” a festivi-
dade será antecipada para o dia 10 de outubro 
(sexta-feira), conforme o calendário definido pe-
los Advogados idealizadores do Projeto Infantil. 
Conforme o presidente da Cojad/Rondonópolis, 
Bruno de Castro, a intenção é proporcionar um 
dia diferente para as crianças carentes da creche 
municipal. Contando com a solidariedade dos 
advogados da circunscrição e com a sociedade 
em geral, o projeto do Dia das Crianças também 
pretende doar brinquedos e livros arrecadados à 
instituição beneficente de ensino. 

Palestras em escolas - Dando continuidade ao 
“Projeto OAB/MT vai à Escola”, a Cojad de Ron-
donópolis realizou palestras em setembro para os 
alunos do ensino médio das escolas Elisabeth e 
Centro Integrado de Ensino (CIE). Ao todo, 190 
estudantes participaram. Os temas abordados na 
Escola Elisabeth foram “Direito do Trabalho e os 
Jovens”, proferida pela advogada Vanessa Lima, e 
“Conceito de Justiça e a sua aplicabilidade no dia 
a dia”, ministrada pelo advogado Hélio Fialho.

O presidente da Cojad/Rondonópolis, Bruno 
de Castro, falou sobre “Crimes Contra a Digni-
dade Sexual e a Violência Doméstica” em ambas 
as escolas. Na Escola Centro Integro de Ensino 
(CIE) foram três palestras: “O Direito e a Inter-
net”, “Direitos Políticos: a importância do voto 
no processo eleitoral” e “Os jovens e as oportu-
nidades de Concursos Públicos”. Os palestrantes 
foram, respectivamente, os advogados Rafael 

Gonçalves, Rafael Soares e Danilo Ikeda.
Para Rafael Gonçalves “o Projeto OAB vai à 

Escola é uma grande oportunidade para os alunos 
adquirirem conhecimento de temas relacionados 
às diversas áreas jurídicas, podendo utilizar do 
conhecimento adquirido para agregar ao dia a dia. 
Além disso, é uma excelente ocasião para aproxi-
mar os jovens da OAB, cuja entidade exerce um 
papel fundamental na sociedade brasileira”.

Projeto Multiação - A Comissão do Jovem 
Advogado da OAB/Rondonópolis também atuou 
durante o Projeto Multiação com orientação jurí-
dica. Cerca de 50 atendimentos foram prestados 
nos diversos ramos do Direito, principalmente 
Penal, do Trabalho, Imobiliário, e nas áreas rela-
cionadas aos direitos de Família dentro do Direito 
Civil. Estima-se que, além das 20 empresas que 
estiveram presentes, mil pessoas passaram pelo 
local do evento, no bairro Cidade de Deus em 
Rondonópolis. Participaram da ação os advoga-
dos Alex Onassis, Talita Arthman, Vanessa Lima, 
Hélio Fialho, Celso Leopoldo, José Antônio Ro-
mano e Tatiane Ueda, todos membros da referida 
Comissão.

III Semana Jurídica - A Associação dos 
Alunos de Direito Formandos 2015 da Universi-
dade de Cuiabá (Unic), campus de Rondonópolis, 
realizou em setembro, no Caiçara Tênis Clube, 
a III Semana Jurídica, com o apoio da Subseção 
da OAB/MT de Rondonópolis e da ESA/MT. Os 
palestrantes foram os professores doutores Aury 
Lopes Junior, Marcelo Theodoro, Teófilo Arêa 
Leão Junior, Salah Khaled Junior, o desembar-
gador do TJMT Marcos Machado, o advogado 
Oscar Corbo Garcia, os promotores Wesley La-
cerda e Marcelo Vecchiano e o professor Ronaldo 
Bezerra. 
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Abertas inscrições para 1º Open de Tênis OAB Sinop 

OAB/Sinop realiza curso sobre 
Recursos Trabalhistas 

A 
Subseção de Sinop, por meio 
da Comissão de Direito do 
Trabalho, realizará nos dias 
10 e 11 de outubro o curso 
“Recursos Trabalhistas: Atu-

alização com base na nova lei 13.015/2014”. 
As inscrições podem ser feitas na sede da 
OAB/Sinop. As vagas são limitadas. “Ao 
todo serão 50 vagas para o curso que tem 
como objetivo atualizar os advogados com 
relação à questão estrutural recursal e a nova 
lei que alterou o andamento dos recursos 
do TST”, informou Aluísio Feliphe Barros, 
membro da comissão referida.

O curso será ministrado pelo professor 
Gaudio Ribeiro de Paula, assessor do vice-
presidente do TST, ministro Ives Gandra Fi-
lho; atua há 15 anos na preparação de votos e 
decisões monocráticas em recursos dirigidos 
ao Tribunal Pleno. Entre os temas que serão 
abordados estão os recursos trabalhistas em 
espécies (ordinário e de revista), embargos, 
agravo de instrumento e inovações da nova 
lei. O curso será no dia 10 e 11 de outubro. 
Advogados e acadêmicos têm 50% de des-
conto e pagam R$ 130 por inscrição. Mais 
informações pelos telefones (66) 3531-3650, 
(66) 9627-2212 e (66) 9985-6077.(Fonte: 
OAB Sinop)

Pró-Valores - O projeto Pró-Valores, 
administrado pelo Conselho de Desenvolvi-
mento do Norte de Mato Grosso (Codenorte), 
começou ciclo de palestras em escolas mu-

nicipais em parceria com a OAB de Sinop. 
Os advogados orientam alunos com relação 
a diversos temas, com foco no resgate de 
valores éticos e morais conforme presidente 
da Subseção, Felipe Guerra. “Pretendemos, 
junto com o Pró-Valores, conscientizar esses 
estudantes acerca da necessidade de exerci-
tar diariamente as virtudes morais e éticas, 
como o respeito, a cordialidade, a gratidão, a 
fraternidade, entre outros essenciais para que 
trilhem o caminho do bem”. 

A primeira escola a receber as palestras 

foi o Centro Educacional Lindolfo José 
Trierweiller (anexo a Unemat), depois na 
EMEB Jardim Paraíso para alunos de 6º a 8º 
anos. 

De acordo com o secretário executivo do 
Pró-Valores, Paul Bruning, até o final deste 
ano cerca de 14 escolas devem receber as pa-
lestras. “Estimamos que em torno de oito mil 
estudantes recebam essas orientações até o 
encerramento do ciclo. A OAB Sinop agrega 
muito ao projeto”. O projeto está presente em 
36 escolas da cidade. (Fonte: OAB/Sinop)

Estão abertas as 
inscrições para o 1º 
Open de Tênis OAB 
Sinop que será rea-
lizado de 09 a 12 de 
outubro. A realiza-
ção é uma parceria 
entre a Subseção e a 
Academia de Tênis 
Sinop Tênis Clube. 
As disputas serão nas 
categorias Iniciante, 
Intermediária e Espe-
cial para masculino e 
feminino. 

De acordo com o 
presidente da OAB 
Sinop, Felipe Guerra, 
o objetivo do evento, 
além de incentivar a 
prática de esporte, é 

promover a confra-
ternização entre os 
advogados e advoga-
das. “Toda atividade 
que promove o en-
contro entre os ad-
vogados é bem vinda 
e apoiada. Temos 
vários colegas que já 
são adeptos do Tênis, 
uma prática que vem 
conquistando cada 
vez mais pessoas em 
Sinop e com certeza 
o torneio será um 
evento divertido, um 
momento de descon-
tração que irá render 
boas histórias”.

Segundo a sócia 
proprietária da Aca-

demia, Fabiane de 
Paula Maio, o torneio 
abre espaço para os 
mais experientes e 
também para aqueles 
que nunca pratica-
ram o esporte. “A 
categoria Iniciante 
é justamente para 
quem nunca jogou 
Tênis ou, como o 
próprio nome sugere, 
para quem está ini-
ciando na atividade. 
Para a Intermediária 
é preciso habilidade 
razoável e na Espe-
cial disputam aqueles 
que praticam Tênis 
com regularidade e já 
dominam o esporte”, 

explicou Fabiane.
A inscrição cus-

ta R$ 65 e pode ser 
realizada por meio 

dos telefones (66) 
3531-3650 e (66) 
3532-1504, também 
na sede da OAB Si-

nop ou na Academia 
de Tênis Sinop Tênis 
Clube. (Fonte: OAB/
Sinop)


