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Limitação de acesso a gabinete de juiz é combatida 
A diretoria da OAB/MT requereu providên-

cias junto à Presidência do Tribunal de Justiça 
acerca de procedimento adotado por juiz que 
impede a livre entrada de advogados e advoga-
das em seu gabinete. O ofício foi encaminhado 
no início de junho. O presidente da Seccional, 
Maurício Aude, relatou que o magistrado da 5ª 
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuia-

bá, Roberto Teixeira Seror, mantém a porta de 
seu gabinete trancada, sendo que o contato com 
ele pode ser feito apenas por meio de um inter-
fone. 

“Recebemos resposta do desembargador 
presidente do TJMT que aguarda informação 
por parte do magistrado. Estamos aguardando 
providências por parte da diretoria do Tribu-

nal no sentido de fazer cumprir o Estatuto da 
Advocacia, já que essa atitude fere importantes 
prerrogativas dos advogados na defesa de seu 
cliente, previstas no artigo 7º, inciso VI, alíneas 
“b” e “c”. Não é necessário esse tipo de atitude 
já que a OAB/MT sempre se colocou à disposi-
ção do Tribunal e também dos magistrados para 
atuação conjunta e mútuo entendimento”.

Conferência Estadual da Advocacia e XIII Encontro 
Nacional da Jovem Advocacia serão na OAB/MT 

A OAB/MT e a ESA/MT, em parceria com a CAA/
MT, realizam a “Conferência Estadual da Advoca-
cia” e “XIII Encontro Nacional da Jovem Advoca-
cia”, sendo este em parceria com a Comissão do 

Jovem Advogado da Seccional, entre os dias 20 a 22 de agos-
to na OAB/MT. “O evento contará com renomados juristas e, 
por isso, estendemos o convite aos advogados, advogadas, es-
tagiários e acadêmicos a participarem. Os debates prometem 
ser em alto nível”, pontuou o presidente da Seccional, Mau-
rício Aude. Entre os nomes confi rmados estão Fredie Didier 
e Luiz Gabriel Batista Neves, Marcelo Lamego Carpenter, 
Valério Mazzuoli, Marcus Túlio Macedo de Lima Campos, 
Juliano Costa Couto, Humberto Theodoro Júnior, Luiz Flávio 
Gomes, Gisela Gondin Ramos e Gilmar Mendes.

Os interessados devem acessar o site da www.oabmt.org.
br e clicar no link “ESA/MT – Área do Aluno” para se ins-
creverem. Os que não tiverem cadastro devem registrá-lo em 
“Novo cadastro”. O investimento é de R$40. 

Informações: (65) 3613-0956/0957 . Confi ra a programação:

20/08 - 19h – Abertura

Tema: “O novo código de processo civil”
Fredie Didier e Luiz Gabriel Batista Neves
21/08 - 08h 

Tema: “Arbitragem – Panorama atual no Brasil”
Marcelo Lamego Carpenter

Tema: “Advocacia internacional do Brasil e papel do jovem 
advogado na atuação internacional: o acesso ao sistema intera-
mericano de direitos humanos”
Valério Mazzuoli 

Tema: “Os novos desafi os da jovem advocacia brasileira”.
Marcus Túlio Macedo de Lima Campos
21/08 - 14h 

Tema: “Mediador do Start Up”
Juliano Costa Couto
21/08 - 19h

Tema: “Novo Código De Processo: Normas Fundamentais.”
Humberto Theodoro Júnior

Tema: “Beccaria (250 Anos) E O Drama Do Castigo Penal: 
Civilização Ou Barbárie”
Luiz Flávio Gomes 
22/08 - 8h

Tema: “Prerrogativas da advocacia e atuação prática no CNJ”
Conselheira do CNJ Gisela Gondin Ramos 

Tema: “Novos Aspectos do Controle de Constitucionalidade”
Ministro do STF Gilmar Mendes e Encerramento da Confe-
rência Estadual
14h - Colégio de Presidentes das Comissões de Jovens Advo-
gados
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Diretoria pede reconsideração 
do cancelamento das         
férias da advocacia 

 Diretoria oficia BB 
e CEF para 

o cumprimento de 
resolução 

Comissão de Estudos Tributários destaca    
vantagens do Supersimples 

A OAB/MT encaminhou ofício aos supe-
rintendentes regionais da Caixa Econômica 
Federal e do Banco do Brasil solicitando que 
eles expeçam às agências bancárias de todo o 
Estado circular orientando seus funcionários a 
aceitarem procuração ad judicia, com poderes 
para receber e dar quitação para levantamento 
de depósitos judiciais (precatórios e RPV’s). “Já 
nos reunimos com representantes das agências 
para tentar resolver essa situação, mas continu-
amos recebendo diversas reclamações de advo-
gados e advogadas que estão sendo impedidos 
de realizar os levantamentos dos alvarás. Agora, 
estamos ofi ciando os superintendentes para 
que tomem as devidas providências e façam 
cumprir o disposto no artigo 38 e na Resolução 
nº 168/2011, do Conselho da Justiça Federal”, 
disse o presidente da Ordem, Maurício Aude.

A superintendência do Banco do Brasil já 
respondeu o ofício afi rmando que a nova dire-
triz será obedecida e que qualquer desatenção 
aos direitos e prerrogativas dos advogados será 
imediatamente sanada. Em junho deste ano, o 
Conselho da Justiça Federal acolheu o pleito 
formulado pelo Conselho Federal da OAB para 
que seja cumprida a Resolução nº 168/2011, de-
terminando às referidas agências bancárias que 
respeitem os poderes constantes na procuração 
ad judicia, especialmente o direito de dar quita-
ção e receber alvarás. 

A diretoria da OAB/
MT se reuniu com 
juízes auxiliares da 
Presidência do Tribunal 
Regional do Trabalho 
23ª Região para tratar 
das férias da advocacia, 
por meio da suspensão 
de prazos dos 15 dias 
seguidos do recesso 
forense em janeiro de 
2015. O presidente da 
Seccional, Maurício 
Aude, entregou ofício 
pedindo reconsideração 
diante da decisão do mi-
nistro corregedor-geral 
da Justiça do Trabalho, 
João Batista Brito Perei-
ra, de vedar a prorroga-
ção do prazo por meio 
do Provimento 2/14. 

“Posterior a essa 
determinação, o pró-
prio ministro concedeu 
entrevista deixando os 
Tribunais Regionais 
livres para decidirem 
conforme cada realida-
de. O TRT/MT é célere, 
cumpre todas as metas 
do Conselho Superior; 
por isso, pedimos que a 
questão seja novamente 
levada ao Pleno para 
reveja a possibilidade 
e mantenha o prazo 
estendido”, pontuou 
Maurício Aude aos 
juízes do trabalho Plínio 
Podolan e Paulo Rober-
to Brescovici. Também 

O presidente da Comissão de Estudos Tributários 
e Defesa do Contribuinte da OAB/MT, Darius Cana-
varros Palma, defendeu que a aprovação do Super-
simples para a advocacia trará inúmeras vantagens 
aos profi ssionais, entre elas a formalização de socie-
dades e a redução da carga tributária de 17 para 4,5%. 
“Muitos advogados e jovens advogados trabalham 
juntos, porém, sem um escritório formalizado. Assim, 
acreditamos que haverá maior união e fortalecimento 
da classe, aumentando a rentabilidade das sociedades 
de advogados e advogadas”. 

Darius Canavarros representa a Seccional na 
Comissão Especial de Direito Tributário da OAB 
nacional e, juntamente com o membro da Comissão, 
Álvaro Almeida Filho, e o procurador especial de 
direito tributário da OAB, Luiz Gustavo Bichara, fez 
um estudo remetido ao Congresso Nacional buscan-
do a aprovação do projeto de lei complementar. A 
inclusão da advocacia no Supersimples foi aprovada 

na semana passada pelo Senado Federal, trazendo 
a perspectiva de aumento de receita tributária e de 
geração de empregos no Brasil.  Números - Conforme 
o estudo haverá um salto no número de sociedades de 
advogados para 106 mil em cinco anos, frente às 20 
mil de hoje, além de aumento signifi cativo na arreca-
dação com o aumento no número de contribuintes. Há 
no Brasil 40 mil advogados integrantes de sociedades 
e 760 mil que não constituem sociedades. Desses, 
estima-se que 30% (228 mil) trabalhem em empre-
sas ou dediquem-se a outras atividades. Dos 532 mil 
restantes, o estudo elaborado pelo CFOAB prevê que 
40% deles se constituam em sociedades. Como a lei 
obriga um mínimo de dois sócios por escritório, esti-
ma-se que serão formadas ao menos 106 mil socieda-
des. Esse aumento signifi cativo resultará numa base 
de contribuintes mais amplas, gerando maior arreca-
dação. Em cinco anos, a previsão é o crescimento de 
mais de 200% no número de empregados formais nas 

sociedades de advogados. Em média, cada sociedade 
gera quatro empregos diretos, ou seja, serão até 424 
mil novos empregos, número que aumenta se forem 
levados em consideração os empregos indiretos. 
(Com informações da OAB nacional)

participaram da reunião 
a vice-presidente, Cláu-
dia Aquino de Olivei-
ra; o secretário-geral, 
Daniel Teixeira; e as 
integrantes da Comissão 
de Direito do Trabalho 
Maria Cláudia Stábile e 
Fernanda Brandão.

Cláudia Aquino 
lembrou que “o TRT de 
Alagoas já concedeu 
a chamada “férias da 
advocacia” para 2015 e, 
apesar da determinação, 
muitos tribunais apoiam 
a questão. Acreditamos 
que esse prazo a mais 
já tem sido planejado 
nas varas do trabalho de 
forma a não ter preju-
ízo tanto à Justiça do 
Trabalho como aos cida-
dãos atendidos”.  Daniel 
Teixeira reiterou que 
“em Mato Grosso, há 
alguns anos que o TRT/
MT vem concedendo 

esse tempo maior para 
que os advogados e ad-
vogadas se programem 
com antecedência. Seria 
importante que fosse 
mantida essa extensão 
para que os profi ssio-
nais tenham um período 
maior para descansar, 
viajar com a família sem 
preocupação”. 

Os juízes auxiliares 
da Presidência do TRT/
MT se disseram sensí-
veis ao pedido e com-
preendem a necessidade 

da advocacia em Mato 
Grosso. Explicaram que 
nesta terça-feira (29 
de julho) haverá uma 
reunião com todos os 
juízes do trabalho e que 
tratarão dessa questão. 
“O caminho é esse: 
vamos verifi car com os 
juízes, levar à adminis-
tração que submeterá 
ao Pleno para decisão. 
Acreditamos que não 
deve demorar”, pontua-
ram. (Fotos: TRT/MT e 
OAB/MT)
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OAB/MT, Crea/MT 
e CRC analisam 

documentos de obras 
da Copa 

OABMT apresenta 
sugestões em audiência 

pública do TJMT 

Luta da advocacia resulta em elevação da comarca de Lucas 

Os presidentes da OAB/MT, Maurício Aude, 
e da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/
MT), Leonardo Campos, participaram da audiência 
pública promovida pelo Tribunal de Justiça para 
colher sugestões para o seu Planejamento Estratégi-
co 2015/2019. Também participaram o conselheiro 
estadual e presidente da Comissão de Direito Eletrô-
nico Eduardo Manzeppi, o ex-presidente da Ordem 
Ussiel Tavares, dentre outros advogados, autoridades 
e sociedade em geral. O eixo da audiência versou 
sobre quatro principais temas: acesso ao sistema de 
justiça, efi ciência operacional, gestão de pessoas, e 
infraestrutura e tecnologia.  Maurício Aude, registrou 
que “o Tribunal de Justiça tem percebido que de nada 
adianta planejar as ações apenas dentro dos gabinetes 
dos desembargadores e juízes. Por isso, o presidente 
Orlando Perri participou de reuniões do Conselho 
Seccional da OAB/MT e do Colégio de Presidentes 
de Subseções, em Sinop, ouvindo os reclamos e su-
gestões da advocacia de diversas regiões do Estado e, 
agora, abre as portas para a sociedade contribuir”.

Aude disse que o maior problema enfrentado é 
a falta de juízes e servidores, fato reconhecido pela 
administração do Judiciário. “Nossa proposta é que 
haja concurso para magistrados e servidores pelo 
menos ano sim, ano não. Sabemos que isso também 
passa pelos governantes do Estado, os quais repas-
sam orçamento aos poderes, e já nos reunimos com 
o governador pedindo que dê mais atenção a eles”. 
Lembrou que o abarrotamento e a morosidade pro-
cessual tomaram conta dos juizados especiais, o que 
não podia ter acontecido. “Sabemos das providências 
tomadas para tentar sanar o problema com as nome-
ações de juízes leigos, conciliadores, mas também é 
fundamental lotar as secretarias de servidores para 

cumprirem as ordens judiciais. De nada adianta ter 
um gabinete completo e uma secretaria praticamente 
vazia. Defendemos a manutenção de dois magistra-
dos em cada juizado. É necessário, também, que se 
criem critérios objetivos para que em determinados 
momentos as varas sejam agraciadas com um segun-
do juiz”.

Discutir a revisão do valor do preparo de recursos 
na Turma Recursal Única, bem como a revogação 
da Resolução nº 4/2014, que pede a observância dos 
advogados, defensores públicos, promotores e procu-
radores à Lei Federal nº 12.153/2009, principalmente 
no que tange à competência absoluta do Juizado 
da Fazenda Pública para julgar causas com valores 
de até 60 salários mínimos, também foram temas 
apresentados e defendidos pela OAB/MT. “Além 
disso, não há como não falar sobre o peticionamen-
to eletrônico. Conseguimos, em comum acordo 
com o TJMT, a permanência do funcionamento do 
Protocolo Integrado até dezembro deste ano, mas é 
preciso estabelecer com parcimônia o uso desse tipo 
de ferramenta. A Ordem não é contra seu uso e tem 
estimulado os advogados a utilizarem com mais fre-
quência. O que queremos é garantir aos profi ssionais 
do direito segurança e condições de confi abilidade 
no protocolo postal e garantir aos cidadãos o pleno 
acesso à justiça”, frisou.

O ex-presidente da Seccional Ussiel Tavares 
também fez uso da palavra e cobrou do corregedor-
geral da justiça a divulgação atualizada das infor-
mações acerca da produtividade dos magistrados, 
pois, segundo ele, o último relatório divulgado data 
de janeiro deste ano e, por fi m, acrescentou que é 
necessária a criação de critérios para ações dos juízes 
auxiliares.

As diretorias da OAB/MT e da Subseção de 
Lucas do Rio Verde participaram da solenidade 
de elevação da comarca de segunda para terceira 
entrância. Participaram o presidente da Seccional, 
Maurício Aude, o presidente da OAB/Lucas, Abel 
Sguarezi, o presidente da ESA/MT, Bruno Castro, 
o presidente da CAA/MT, Leonardo Campos, o 
presidente do TJMT, desembargador Orlando Perri, 
o corregedor-geral de Justiça, Sebastião de Moraes 
Filho, advogados, advogadas, magistrados, servido-
res e autoridades. 

O presidente da OAB/MT afi rmou ser um dia 
marcante para Lucas do Rio Verde, para a advo-
cacia da região, assim como para os magistrados, 

promotores, defensores e jurisdicionados. “Re-
conhecemos que o esforço todo foi empreendido 
pela diretoria da Subseção e a advocacia de Lucas. 
Agradecemos ao Tribunal e à Corregedoria pelo 
deferimento e parabenizamos aos colegas pela 
persistência”.

O presidente da OAB/Lucas fez um retrospecto 
do trabalho desenvolvido junto ao Judiciário para 
buscar a elevação da comarca, agradeceu a todos os 
advogados e advogadas envolvidos e ao Tribunal; e 
apontou alguns números da cidade e do contingente 
de processos que justifi caria a elevação. “São cerca 
de 20 mil processos em trâmite. Nós nos reunimos 
com a Corregedoria-Geral da Justiça e com a Pre-

sidência do TJMT e argumentamos que em alguns 
anos esse número estaria muito maior em virtude 
do constante desenvolvimento do município”. Em 
2013 a OAB/Lucas elaborou um estudo e o apre-
sentou ao desembargador presidente Orlando Perri.

A comarca conta atualmente com quatro va-
ras: Primeira Cível, Segunda Cível e da Infância e 
Juventude, Terceira Cível e Quarta Criminal. Com 
a elevação, receberá o Quinto Juizado Especial e 
a Sexta Cível. Atualmente três juízes atuam nas 
varas. Mais 10 novos estagiários serão contratados 
para ajudar no trabalho. A área física do Fórum 
também será ampliada em 700 metros quadrados. 
(Com informações do TJMT)  

Em julho foi realizada a primeira reunião de traba-
lhos entre a OAB/MT, Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia e Conselho Regional de Conta-
bilidade depois que foram entregues os documentos 
relativos às obras da Copa do Mundo 2014 em Mato 
Grosso solicitados em sede de mandado de segurança 
movido em face da Secretaria Extraordinária da Copa 
(Secopa). Estavam presentes presidente da OAB/MT, 
Maurício Aude, o presidente da Comissão de Fiscali-
zação de Gastos Públicos, Ivo Matias, o presidente do 
Crea/MT, Juares Samaniego, a presidente do CRC/
MT, Silvia Cavalcante, o vice-presidente do Crea/
MT, engenheiro Marcos Vinicius Silva, o engenhei-
ro e conselheiro André Luiz Schuring, o advogado 
Helmut Preza  e a contadora Vânia Leal. 

Maurício Aude relatou que recebeu um telefone-
ma pessoal do governador do Estado, Silval Barbosa, 
que disse estar à disposição para se reunir com a Or-
dem e os Conselhos e esclarecer dúvidas acerca das 
obras da Copa. “Vamos agendar com ele e também 
estabelecer um programa de trabalho. Podemos le-
vantar algumas questões a partir desse estudo institu-
cional para apresentarmos ao governador”.

O presidente da Comissão de Fiscalização dos 
Gastos Públicos demonstrou preocupação com a 
retomada das obras depois do Mundial, já que o 
Governo “fez uma maquiagem das obras nas princi-
pais avenidas e há notícias de que muitos contratos 
com trabalhadores foram encerrados. Esse trabalho 
de acompanhamento que estamos fazendo não será 
rápido e nossa preocupação é com a segurança da 
sociedade e a prestação de contas correta dos gastos 
públicos”, destacou Ivo Matias. Os integrantes dos 
conselhos fi zeram observações a respeito do material 
apresentado e todos chegaram à conclusão de que 
será necessário prazo maior para estudar detalhada-
mente os documentos.
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Nova lei modifica recursos 
trabalhistas 

ESA/MT divulga cursos telepresenciais para agosto 

ESA/MT planeja ações para 
segundo semestre 

A Escola Superior de Advocacia (ESA/MT), em parceria com a Associação dos 
Advogados de São Paulo (Aasp), divulgam aos advogados, advogadas e acadêmicos 
de direito os novos cursos telepresenciais que serão transmitidos em Cuiabá e nas 
Subseções de Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Peixoto 

de Azevedo, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Tangará da Serra, Água Boa, Barra 
do Garças, Alta Floresta.  Ao todo, sete cursos estão à disposição. Os interessados 
devem fazer as inscrições por meio do site da OAB/MT, no link “ESA/MT - Área do 
Aluno”. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (65) 3613-0956/0957

 Veja todos os cursos no quadro abaixo:
  
CURSO  PERÍODO HORÁRIO CARGA   CONTEÚDO
       HORÁRIA 

Marco civil da 
internet: principais 
temas e aspectos da 
Lei nº 12965/2014 

4 a 6 de 
agosto 

18h às 
20h 

6h Metodologia jurídica político-constitucional e Marco Civil da Internet: uma contri-
buição ao Direito Digital; Apontamentos sobre a liberdade de expressão e a viola-
ção da privacidade no Marco Civil da Internet; Fragilidades jurídicas do sistema 
informacional da rede; Da responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo 
gerado por terceiros; Acesso à informação e o direito à conexão de qualidade.

Danos morais 
no direito do 
trabalho 

11 a 14 
de agosto 

18h às 
20h 

8h Danos morais e a justa causa; Danos morais e acidente de trabalho; Danos mo-
rais e os direitos da personalidade; Critérios para fi xação da condenação por 
danos morais.

Litígios em 
direito  
sucessório 

18 e 19 
de agosto 

18h às 
20h 

4h Concorrência sucessória, sucessão em geral, testamento, cotas empresariais, bens 
indivisíveis, usucapião de cota sucessória, petição de herança e fi xação de aluguel; 
Direito real de habitação, remoção de inventariante, dano morte, cobrança de dívi-
das do espólio e dos herdeiros e entre si, fraude, antecipação de herança, legítima 
e parte disponível.

Dano moral 
no direito de 
família 

19 e 
20 de   
agosto 

9h às 
11h 

4h Responsabilidade material e extrapatrimonial; Dano moral por abandono afeti-
vo, rompimento de noivado, atraso de pensão, por morte e ao espólio, alienação 
parental.

A nova lei dos 
recursos traba-
lhistas (Lei nº 
13015/2014) 

20 e 
21 de   
agosto 

18h às 
20h 

4h 
Recurso de revista e agravo de instrumento; Uniformização dos Regionais e de-
mais alterações.

Direito da família: 
fraudes na partilha 

22 de 
agosto 

9h às 
11h 

2h 

 Direito do 
consumidor: 
desafi os atuais 

25 a 28 de  
agosto 

18h às 
20h 

8h 
O Direito do Consumidor e a teoria do diálogo das fontes; A responsabilidade civil pelo 
Código de Defesa do Consumidor; Questões polêmicas; A proteção contratual do con-
sumidor e os desafi os da jurisprudência; A tutela da oferta e da informação no Código 
de Defesa do Consumidor; Panorama atual.

Foi publicada no dia 22 de julho a Lei 
13.015, que altera a CLT e traz modifi cações 
no processamento dos recursos trabalhistas daí 
a necessidade de se observar as alterações tra-
zidas pelo dispositivo legal, que entra em vigor 
no prazo de 60 dias.

E a partir de 1º de agosto os novos limites 
de depósito recursal previstos no artigo 899 da 
CLT passaram a vigorar reajustados pela varia-
ção acumulada do INPC do IBGE no período 
de julho de 2013 a junho de 2014. Os valores 
foram corrigidos por meio de ato do Tribunal 
Superior do Trabalho. Com o reajuste, o limi-
te de depósito para a interposição de recurso 
ordinário passou a ser de R$ 7.485,83. Nos 
casos de recurso de revista, embargos, recurso 
extraordinário e de recurso em ação rescisória, 
o novo valor será de R$ 14.971,65.

Os membros do Con-
selho Curador da Escola 
Superior de Advocacia 
(ESA/MT) se reuniram 
para tratar das atividades 
do segundo semestre. 
Estiveram presentes 
o presidente da OAB/
MT, Maurício Aude; o 
diretor-presidente da 
ESA/MT, Bruno Cas-
tro; o diretor-adjunto, 
Dejango Riber Oliveira 
Campos; secretário-ad-
junto, Welder Queiroz; 
coordenador de pesqui-
sa e eventos, Marcelo 
Theodoro; e os conse-
lheiros Bruno Cintra, 
Bruno Alegria e Marcos 
Pires. Foi informado o 
início do Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu 
em Direito Empresarial 
e Tributário da Universi-
dade Presbiteriana Ma-

ckenzie em parceria com 
a ESA/MT presencial-
mente em Cuiabá. Os 
representantes da Ordem 
ressaltaram o feedback 
positivo dos alunos. 
Aprovaram a elaboração 
de ofício direcionado 
à Escola Nacional da 
Advocacia (ENA) e ao 
Conselho Federal da 
OAB, questionando a 
classifi cação da ESA/
MT na produção aca-
dêmica e na emissão de 

certifi cados.
Quanto ao Projeto 

Quinta jurídica, a rea-
lização no segundo se-
mestre será quinzenal, e 
não mais semanal. Para-
lelamente foi aprovada a 
concretização do Projeto 
“OAB vai à Universida-
de”, com a realização de 
palestras nas universi-
dades, inicialmente, em 
Cuiabá. A programação 
da ESA/MT para o “Mês 
do Advogado” também 

foi aprovada, com pa-
lestras e eventos em 11 
Subseções da OAB/MT, 
além da realização do 
curso sobre “Execução 
trabalhista”, ministrado 
pelo juiz Ivan Tessaro. 
Por fi m, ressaltaram a 
proposta de convênio 
para a realização de pós-
graduação lato sensu 
com a GMX – Institui-
ção Educacional, com 
certifi cação pela Univer-
sidade Cândido Mendes.



Alta Floresta
16/8 – Comemoração do Dia da Advocacia – Jantar Italiano

25/8 - 19h – Palestra: “Estatuto do idoso”
Palestrante: Márcia de Oliveira Alberti
 
Tema: “Direito do consumidor”
Palestrante: Eustáquio Inácio de Noronha Neto
 
Inscrição: 1 Kg de alimento em prol do Lar dos Idosos
Local: Subseção
 
26/8 – 19h – Palestra: “Juizados Especiais - Processo de Conhecimento, 
Execução e Enunciados”
Palestrantes: Fábio Capilé e Giorgio Aguiar
 
Tema: “Peticionamento Eletrônico”
Palestrante: Eduardo Manzeppi  
Inscrição e local: Subseção
 
Barra do Garças
12/8 – 18h - Happy Hour (local a defi nir)

13/8 – 19h - Palestra: “Peticionamento Eletrônico”
Palestrante: Eduardo Manzeppi 
Inscrição: OAB/BG, gratuito para advogados e R$ 10 para estudantes
 
14/8 – 19h30 – Palestra: “Estratégias na Advocacia Criminal”
Palestrante: Bruno Alegria
 
Tema: “Prática Trabalhista”
Palestrante: Marcos Avallone 
Inscrição: OAB/BG, gratuito para advogados e R$ 10 para estudantes

15/8 – 19h30 - Jantar em comemoração ao Dia da Advocacia

 Cáceres
6/8 – 19h – Palestra: “Aspectos relevantes do ICMS em Mato Grosso”
Palestrante: Dejango Campos
 
Tema: “Novo Código Florestal e Implicações do Programa de Regulariza-
ção Ambiental – PRA”
Palestrante: Leonardo Pio da Silva Campos 
Inscrição: Subseção

13 a 15/8 – Campanha de Valorização da Mulher – visitas e ofi cinas nos 
bairros
Tema “A Ordem é valorizar a mulher” 

16/8 – Seminário “Violência doméstica contra a mulher: questões polêmicas 
e perspectivas de ações”
Inscrição: Subseção

23/8 – 21h30 - Baile da Advocacia
Local: Espaço Mama Mia 

Campo Novo do Parecis 
25/8 – 19h – Palestra: “Peticionamento Eletrônico”
Palestrante: Eduardo Manzeppi
Local e inscrição: Subseção

Cuiabá
13/8 – 19h - Palestra: “Temas atuais da advocacia previdenciária de conces-
sões, rural e revisões”
Palestrante: Juliana Ribeiro

Tema: “Lei Complementar 142/2013 – Aposentadoria dos portadores de 
necessidades especiais”
Palestrante: Camila Regina Santos
Inscrições: link da ESA/MT no site www.oabmt.org.br 
Local: auditório da OAB/MT
 
20 a 22/8 – Conferência Estadual da Advocacia e XIII Encontro Nacional da 
Jovem Advocacia 
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Tema: “A indispensabilidade da advocacia como instrumento de defesa da 
cidadania”

Palestrantes: Fredie Didier e Luiz Gabriel Batista Neves, Marcelo Lamego 
Carpenter, Valério Mazzuoli, Marcus Túlio Macedo de Lima Campos, Ju-
liano Costa Couto, Humberto Theodoro Júnior, Luiz Flávio Gomes, Gisela 
Gondin Ramos e Gilmar Mendes.
Inscrições: link da ESA/MT no site www.oabmt.org.br 
Local: auditório da OAB/MT

20/8 – 9h às 16h - Plenária da OAB/MT Mulher de Cuiabá 
Local: Salão Nobre da OAB/MT

28/8 – 18h - Papo de Lei: o happy hour da advocacia
Local: Estacionamento dos Advogados

24/7 a 29/8 – 9h às 17h - Exposição “Arte na Ordem”
Local: Salão Nobre da OAB/MT

31/8 – 7h - 2ª Corrida da Advocacia
Local: Estacionamento dos Advogados

Lucas do Rio Verde
9/8 – 11h – Confraternização
Local: Área de Saúde Família Piccini

12/08 – 19h – Palestra: “Advogado: A voz da sociedade”
Palestrante: Marcelo Theodoro
 
Tema: “Novo Código Florestal e implicações do Programa de Regularização 
Ambiental – PRA”
Palestrante: Leonardo Pio da Silva Campos
Inscrição: Subseção
 
Nova Mutum
7/8 – 19h – Palestra “O Direito Tributário e as suas soluções”
Palestrante: Pedro Paulo Peixoto da Silva Júnior
 
Tema: “Peticionamento Eletrônico”
Palestrante: Eduardo Manzeppi
Local e inscrição gratuita no Auditório da CDL
 
15/8 – 8h às 17h - Campanha de medição de pressão arterial, exame de gli-
cemia e vacinação
Local: Subseção 

10/8 – 11h – Confraternização dos Advogados
Local: Costelas Beer

Nova Xavantina
23/8 – 9h às 18h – Almoço da Advocacia
Local: Chalana São Francisco no Rio das Mortes

Pontes e Lacerda 
1/8 – 19h - Noite universitária: apresentando a OAB aos acadêmicos de 
Direito da Unemat
Local: Subseção

11/8 – 19h - Confraternização da Advocacia – jantar dançante
Local: Subseção

22/08 – 19h – Palestra: “Conhecendo a história da OAB”
Palestrante: Janete Garcia de Oliveira Valdez
Local: Anfi teatro da Unemat
Inscrição: Subseção
 
 
Primavera do Leste
19/8 – 19h – Palestra: “A Indispensabilidade do Advogado para a Adminis-
tração da Justiça”
Palestrante: Maurício Aude
 
Tema: “A Nova Lei da Anticorrupção e seus refl exos”
Palestrante: Valber Melo  

 Rondonópolis

8/8 – 20h - Noite da Advocacia
Local: Centro de Eventos Milenium

14/8 – 19h – Palestra: “Temas atuais da advocacia previdenciária de conces-
sões, rural e revisões”
Palestrante: Juliana Ribeiro
 
Tema: “O produtor rural, recuperação judicial e seus aspectos polêmicos”
Palestrante: Dr. Bruno Castro
  
Sinop 
12/8 – 19h – Palestra: “Temas atuais da advocacia previdenciária de conces-
sões, rural e revisões”
Palestrante: Juliana Ribeiro
 
Tema: “O produtor rural, recuperação judicial e seus aspectos polêmicos”
Palestrante: Dr. Bruno Castro

15/8 – 21h – 10º Baile do Rubi
Local: Garden Hall
 
Sorriso
5/8 – 19h – Palestra: “A Advocacia e o novo CPC”
Palestrante: Welder Queiroz dos Santos
 
Tema: “Uma visão moderna dos honorários advocatícios”
Palestrante: Matheus Cunha 

9/8 – Confraternização da Advocacia
Local: ACRI – Sorriso
  
Tangará da Serra

8/8 – 19h – Palestra: “Recursos na Justiça do Trabalho”
Palestrante: Des. Edson Bueno
Local: Auditório da Subseção ou Unic

9/8 – 22h - 8º Baile de Gala dos Advogados
Local: Tangará Tenis Clube
 
15/8 – 19h – Palestra: “Posse e propriedade”
Palestrante: Bruno Devesa Cintra
Local: Auditório da Subseção ou Unic
 
21/8 – 19h – Palestra: “Direito real e pessoal no Sistema Jurídico Brasileiro” 
Palestrante: Fábio Capilé
Local: Auditório da Subseção ou Unic
  
26/8 – 19h – Palestra: “A indispensabilidade do advogado para a administra-
ção”
Palestrante: Maurício Aude
 
Tema: “Aspectos polêmicos da recuperação judicial”
Palestrante: Bruno Castro
Local: Auditório da Subseção ou Unic

29/8 – 7h às 17h30 - OAB/Cidadania
Local: Praça da Bíblia

Várzea Grande
14/8 – 8h - Chá com bolo para os advogados
Local: Saguão da Justiça do Trabalho de VG

19h – Roda da Advocacia
Local: Subseção

30/8 – 8h – OABMT vai à Escola
Local: Escola Mun. Honorato Pedroso de Barros 

18h - OAB/Cidadania
Local: Escola Mun. Honorato Pedroso de Barros   
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Entrega dos kits da 2ª Corrida da 
Advocacia será no Estacionamento 

dos Advogados 

CAA/MT disponibiliza vacina contra H1N1 em Cáceres, Barra 
do Garças e Primavera do Leste 

A entrega 
dos kits 
da 2ª 
Corrida 
da Ad-

vocacia será realizada 
no Estacionamento dos 
Advogados nos dias 28 
e 29 de agosto, das 8h 
às 18h. No dia 30, sá-
bado, os atletas farão a 
retirada na loja da Casa 
Prado do shopping 
Goiabeiras, das 10h às 
18h. Os inscritos na 
prova deverão apresen-
tar documento original 
de identifi cação com 
foto e o comprovante 
de pagamento da taxa 
de inscrição. 

No caso das Pes-
soas com Defi ciência 
(PCDs), será obrigató-
ria a apresentação de 
atestado médico ori-
ginal com declaração 
de receituário próprio 
com data de até 30 dias 
antes da prova e com 
assinatura e carimbo 
com CRM do médico 
que enquadre o atleta 
em tal categoria. O 

atestado médico deverá 
ser entregue no mo-
mento da retirada do kit 
da corrida. 

Todos os participan-
tes inscritos receberão 
uma camiseta da 2ª 
Corrida da Advocacia 
(camiseta tecnológica), 
uma bolsa esportiva, 
chip eletrônico e núme-
ro de peito.

Idealizada pela Cai-
xa de Assistência dos 
Advogados de Mato 
Grosso (CAA/MT) em 
parceria com a OAB/
MT, a 2ª Corrida da 
Advocacia será reali-
zada dia 31 de agosto, 
com largada e chegada 
no Estacionamento dos 

Advogados, em Cuia-
bá. Para a competição, 
foi disponibilizado um 
total de 600 inscrições 
distribuídas nas cate-
gorias advogados(as) e 
estagiários(as) da OAB 
e público em geral. 

São parceiros da 2ª 
Corrida da Advocacia 
– projeto que tem por 
objetivo incentivar a 
prática esportiva entre 
a classe advocatícia - 
as seguintes empresas 
e órgãos: Casa Prado, 
Aramis, Mato Grosso 
Palace Hotel, Pantanal 
Mato Grosso Hotel, 
Le Postiche, Corren-
do a Mil, Corpo de 
Bombeiros Militar de 

Mato Grosso, Polí-
cia Militar de Mato 
Grosso, Batalhão de 
Trânsito da Polícia 
Militar (BPMTran), 
Secretaria Municipal 
de Trânsito e Transpor-
te Urbano de Cuiabá 
(SMTU),Prefeitura 
Municipal de Cuiabá, 
Águas Excelência, 
GMS Construtora, 
Help Vida e Phloraceae 
Farmácia de Manipu-
lação. 

PERCURSO - A 2ª 
Corrida da Advocacia 
terá um percurso total 
de sete quilômetros, 
com largada e chegada 
no Estacionamento dos 

Advogados. O início da 
competição será às 7h. 
Todo o trajeto será deli-
mitado por sinalização 
feita pela organização e 
os seguintes parceiros: 
Batalhão de Trânsi-
to da Polícia Militar 
(BPMTran), Polícia 
Militar e Secretaria 
Municipal de Trânsito 
e Transporte Urbano 
de Cuiabá (SMTU). 
Ao longo dos sete 
quilômetros, haverá 
postos de hidratação na 
largada/chegada e em 
vias que compõem o 
percurso. Uma unidade 
móvel de atendimento 
pré-hospitalar apoiará a 
prova.

PREMIAÇÃO – 
Serão premiados os três 
melhores colocados nas 
categorias Advogados/
Estagiários (masculino 
e feminino), público 
em geral (masculino 
e feminino) e pes-
soa com defi ciência 
(masculino e femini-
no). Todos receberão 
os prêmios (que são 
produtos e/ou serviços 
para advogados(s)/
estagiários(as) e em 
dinheiro para público 
em geral e pessoa com 
defi ciência) e troféus. 
Todos os participantes 
inscritos que cruzarem 
a linha de chegada 
receberão medalhas.

A Caixa de Assistência dos Advo-
gados de Mato Grosso (CAA/MT) 
realiza, no mês de agosto, ação de va-
cinação nos municípios de Cáceres, 
Barra do Garças e Primavera do Les-
te. Serão disponibilizadas doses con-
tra a gripe H1N1 aos advogados(as) 
e estagiários(as) inscritos na OAB. A 
taxa de aplicação da dose será de R$ 
15, sendo necessário a apresentação 
da Carteira da Ordem.  

Em Cáceres, as doses serão aplica-
das no dia 06 de agosto, a partir das 
10h, na sede da Subseção. No local, 
os advogados(as) e estagiários(as) 
poderão realizar, gratuitamente, teste 
de glicemia e aferição de pressão 
arterial. A farmácia conveniada Mais 
Você é, novamente, parceira nessa 
ação de saúde. 

No dia 13 de agosto, a imunização 
ocorrerá em Barra do Garças. A apli-
cação será feita na sede da Subseção, 
a partir das 10h. Para os profi ssionais 
do Direito de Primavera do Leste, as 
doses estarão disponibilizadas no dia 
19 de julho, no Fórum, a partir das 

10h. Uma equipe da drogaria Ultra-
popular realizará teste de glicemia, 
teste de IMC, questionário de medi-
camentos, avaliação na qualidade de 
vida e avaliação postural. 

A mesma campanha de vaci-
nação contra a gripe H1N1 já foi 
realizada em Cuiabá e Tangará da 
Serra. Em Rondonópolis e Peixoto 
de Azevedo, as secretarias munici-
pais de Saúde foram parceiras. 

“Esse trabalho de interiorização 
dos benefícios da Caixa de Assis-
tência é prioridade para essa gestão 
desde 2010 – nosso primeiro ano à 
frente da entidade. A ação de vaci-
nação é apenas um dos vários servi-
ços que disponibilizamos aos profi s-
sionais que atuam no interior, assim 
como àqueles que estão na capital. 
Nada mais justo que oferecermos as 
mesmas vantagens a todos visto que 
o valor da anuidade é o mesmo para 
todos”, frisa o presidente da CAA/
MT, Leonardo Pio da Silva Campos. 

Ele explica que as doses foram 
adquiridas junto à Coordenação 

Nacional das Caixas de Assistência 
dos Advogados (Concad) da OAB 
Nacional. Essa ação é realizada em 
nível nacional, sendo de responsa-
bilidade de cada Caixa de Assistên-
cia a defi nição do valor da taxa de 

aplicação da vacina. Mato Grosso 
é um dos estados que apresenta um 
dos menores preços. No Distrito 
Federal, Rio Grande do Sul e Mato 
Grosso do Sul cobram R$ 50, 40 e 
20, respectivamente.
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CAA/MT realiza colônia de 
férias em Alta Floresta  

e Barra do Garças 

Parceiros da CAA/MT oferecem descontos e vantagens no 
Mês dos Advogados 

A Caixa de 
Assistên-
cia dos 
Advoga-
dos de 

Mato Grosso (CAA/
MT) realizou, de 30 
de junho a 07 de julho, 
duas edições da colô-
nia de férias. De forma 
inédita, o projeto da 
entidade benefi ciou, ao 
mesmo tempo, fi lhos e 
dependentes de advo-
gados e estagiários da 
OAB das Subseções de 
Alta Floresta e Barra 
do Garças. O núme-
ro total de inscritos 
chegou a 50. Foram 
parceiros dessa ação a 
Faculdade de Educação 
Física da UFMT cam-
pus Cuiabá e Subse-
ções. 

O secretário-geral 
da CAA/MT e idealiza-
dor do projeto, Helmut 
Flávio Preza Daltro, 
ressalta que a interio-
rização da colônia de 
férias é resultado do 
árduo trabalho desen-
volvido pela entidade 
conjuntamente com os 
seus Delegados (re-
presentantes da CAA/
MT no interior do 
estado).“A excelente 
avaliação das colônias 
de férias realizadas em 
Alta Floresta e Barra 
do Garças por parte dos 
pais e das crianças é 

Diversas empresas parceiras da Caixa de As-
sistência dos Advogados de Mato Grosso (CAA/
MT) oferecem, em celebração ao Mês dos Advo-
gados, uma série de descontos e vantagens únicas 
aos profi ssionais do Direito. Confi ra:

 Cacalo Peixaria: sorteio de 01 jantar para 
casal

 Centro de Saúde dos Advogados de Cuia-
bá: Estética (sorteio de 02 massagens relaxantes 
e 01 drenagem facial / disponibilização de 05 
pacotes contendo 10 sessões de radiofrequência 
Hooke para tratamento de celulite, fl acidez e gor-
dura localizada de R$ 850 por R$ 550), Psicolo-
gia (desconto especial nas sessões), Odontologia 
(50% de desconto no clareamento dentário e/ou 
limpeza odontológica) e Pilates (sorteio de 01 

mês gratuito de aulas de pilates) 
Criativa Farmácia de Manipulação: 

Brinde 100g de Whey-Protein para compras no 
estabelecimento 

Drogaria América: desconto de 25% em 
toda seção de perfumes importados 

Ellus: Vale compra de R$ 50,00 
Empório Body Store: desconto de 10% em 

todos os produtos 
Hobi Club: 30% de desconto na coleção anti-

ga e 20% na coleção 
Itiban Restaurante: almoço e jantar com 

15% de desconto no rodízio e 20% de desconto 
em pratos quentes (bebidas não inclusas) 

Sinergia MT: Pacote Zen – Monte seu 
pacote com 04 sessões escolhendo entre essas 

técnicas: massagem pedra quentes, Shiatsu, Re-
fl exologia e massagem terapêutica. VALOR: R$ 
680,00.  Para associados 20% de desconto no fe-
chamento do pacote. Pacote Equilíbrio – 04 ses-
sões Refl exologia e cromoterapia. Valor: 600,00. 
Para associados 20% de desconto no fechamento 
do pacote. Pacote Harmonia – 04 sessões de Rei-
ki e cromoterapia. Valor: 600,00. Para associados 
20% de desconto no fechamento do pacote

Studio Calegari Face Hair: sorteio de 02 
vouchers de serviços 

Supera Ginástica para o Cérebro: desconto 
de 100% na taxa de matrícula 

Voluttà Semijoias: 20% de desconto não 
cumulativo com o desconto do aniversariante do 
mês

um indicativo que esta-
mos no caminho certo 
e que nossos projetos 
vem ao encontro das 
necessidades dos pro-
fi ssionais da advocacia 
e de seus familiares”. 

Ele explica que a co-
lônia de férias tem por 
objetivo promover a 
integração entre os par-
ticipantes e fomentar o 
desenvolvimento da ci-
dadania. “Conseguimos 
isso por meio de uma 
programação que une 
atividades recreativas e 
educativas”. 

Iniciado em 2010, 
o projeto Colônia de 
Férias da CAA/MT já 
benefi ciou mais de 250 
crianças em Cuiabá 
– cidade que já con-
tabiliza oito edições 
do evento. Em Barra 
do Garças, a Caixa de 
Assistência está em sua 
segunda edição e em 
sua primeira em Alta 
Floresta. “Os pais e as 
crianças fi caram muito 
satisfeitos. Eles já estão 
nos cobrando uma nova 
edição da colônia de fé-
rias para 2015”, revela 
a Delegada da CAA/
MT em Alta Floresta, 
Márcia de Oliveira 
Souza Alberti. O hotel 
Floresta Amazônica 
foi parceiro da CAA/
MT, em Alta Floresta, 
cedendo o local para a 

realização da colônia. 
Tanto em Alta 

Floresta quanto em 
Barra do Garças, as 
atividades executadas, 
a alimentação servida 
e a equipe responsável 
pelos trabalhos recebe-
ram nota 10 dos pais 
e, principalmente, das 
crianças. “Minha fi lha 
não estava empolgada 
com a ideia de par-
ticipar da colônia de 
férias, mas depois do 
primeiro dia, fi cou ani-
madíssima e se divertiu 
muito”, relata Renata 
de Oliveira. “Minha 
fi lha brincou muito e 
aprendeu coisas novas, 
além de fazer novas 
amizades”, diz Angéli-
ca Gomes.

“Foi tudo perfeito e 
bastante elogiado. Es-
tamos muito satisfeitos 
com a repercussão da 
ação desenvolvida pela 
CAA/MT”, conta a De-
legada da CAA/MT em 

Barra do Garças, Maria 
Cecília Galbiatti.

As próximas edições 
da Colônia de Férias da 
CAA/MT acontecem 
em janeiro, nas férias 
escolares. A previsão é 

que novas Subseções 
da OAB/MT também 
executem o projeto 
em suas regiões como, 
por exemplo, Cáceres, 
Primavera do Leste e 
Rondonópolis.
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União da advocacia é destacada no “Arte na Ordem” 
A história da OAB/MT ao longo 

dos últimos 80 anos foi ressal-
tada durante a inauguração do 
Projeto “Arte na Ordem”, na 
sede da instituição, que contou 

com a participação da diretoria da Seccional, do 
secretário-geral adjunto do Conselho Federal 
e conselheiro federal Cláudio Stábile Ribeiro; 
conselheiros estaduais, presidentes de Comis-
sões Temáticas e de Subseções, ex-presidentes 
da entidade, advogados e advogadas. Inúmeras 
conquistas obtidas foram relembradas pelo presi-
dente, Maurício Aude. “É um dia de muita alegria 
porque inauguramos um espaço que contou com a 
união do trabalho dos membros do Comitê Gestor 
do OAB/MT 80 Anos e das Comissões Temáticas 
da Ordem. Não podemos nos esquecer da atuação 
dos presidentes das subseções que já receberam a 
circulação, os quais se comprometeram em reali-
zar um grande evento e assim o fi zeram”.

Maurício Aude lembrou que, “além da defesa 
da classe, efetivar o OAB/MT 80 Anos em 13 
cidades e hoje contemplar as vitórias da Seccio-
nal em artes representadas por um dos artistas 
mais renomados de Mato Grosso (Adir Sodré) 
aproxima ainda mais a Ordem da sociedade. Não 
podia imaginar que em um ano e meio de gestão 
conseguiríamos alcançar esses objetivos. É muito 
importante ver a união de todos”.

Para a vice-presidente da Ordem e coordena-
dora do Comitê Gestor do OAB/MT 80 Anos, 

Cláudia Aquino, o “Arte na Ordem” foi lança-
do, mas está em construção. “Ele nasceu de um 
sonho de aproximar a Ordem da sociedade por 
meio da cultura, demonstrando mais uma vez que 
esta instituição é a Casa da Cidadania. Quando 
lançamos o OAB/MT 80 Anos em abril de 2013, 
lembrei que falamos da criação desse projeto e 
hoje estamos cumprindo esse objetivo. O projeto 
não consistirá tão somente na ocupação do salão 
nobre com exposições artísticas e apresentações 
culturais. Ele irá além. Vamos transpor o espaço 
físico da Ordem e levar a arte em outros locais 
através de parcerias, inclusive com as unidades 
prisionais”.

O responsável pelo “Arte na Ordem”, advoga-
do e especialista em mídias sociais Mário Olím-
pio Filho disse que a ideia de lançar esse projeto 
surgiu de maneira natural. “Esse espaço da OAB/
MT é nobre e conta com uma arquitetura inova-
dora. Assim, todos os meses promoveremos uma 
atividade artística e cultural com a fi nalidade de 
aproximar a Ordem da sociedade. Já contamos 
com a participação de inúmeros alunos de escolas 
municipais e estaduais que visitaram a Ordem e 
queremos ampliar esse leque trazendo também 
acadêmicos das faculdades e público em geral”. 

O projeto foi elogiado pelo conselheiro fede-
ral e secretário-geral adjunto da OAB nacional, 
Cláudio Stábile Ribeiro. 

“Parabenizo a diretoria da OAB/MT pela ex-
celente gestão que vem fazendo, principalmente 

na luta pela garantia das prerrogativas profi ssio-
nais e pelas parcerias em cursos de capacitação 
pela Escola Superior de Advocacia. A Ordem está 
sendo respeitada como sempre foi e todos os ex-
presidentes têm contribuição fundamental nesse 
processo. todos que passaram por aqui merecem 
ser homenageados. 

É um momento especial, de se resgatar a histó-
ria da OAB/MT e de mantê-la na mente de todos 
os advogados e dos jovens profi ssionais que estão 
em início de carreira. Estamos há mais de 80 anos 
ajudando a construir um país que está defendendo 
a cidadania, o devido processo legal e o estado 
democrático de direito. Louvo esse resgate his-
tórico e torço para que tragam poesias e crônicas 
para dentro da Seccional. Fico feliz pela inau-
guração desse espaço e estou à disposição para 
engrandecer nossa classe”. 

Por fi m, o historiador Maurim Rodrigues apre-
sentou a exposição para todos os presentes, expli-
cando cada conquista obtida pela OAB/MT desde 
sua criação em Mato Grosso, em 1933. Durante a 
visita guiada os ex-presidentes da Seccional lem-
braram fatos importantes que viveram em suas 
gestões. Além de fotos e documentos históricos 
estão também em exposição fotos das circulações 
do OAB/MT 80 anos em 12 Subseções, fi xadas 
em forma de um “varal” em esculturas cedidas 
pelo conselheiro estadual e presidente da Comis-
são de Saúde, Fábio Capilé. (Fotos: Adia Borges 
e Clayton Brito – Fotos da Terra)
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C O M I S S Õ E S

Documentário de 
Sobral Pinto 

estimula e emociona  

Um homem de espírito público que não 
mediu esforços para defender a dignida-
de de cidadãos e a democracia no país 
durante a ditadura militar. Assim foi 

defi nida a personalidade de Heráclito Fontoura So-
bral Pinto por parentes e amigos no documentário 
“Sobral – o homem que não tinha preço”, exibido 
no auditório da OAB/MT. O presidente da Seccio-
nal, Maurício Aude, ressaltou que o objetivo da 
diretoria foi apresentar uma história “para estimular 
a vontade de sermos advogados ativos, dirigen-
tes da Ordem na luta pelo estado democrático de 
direito conquistado a sangue e lágrimas de muitos”. 
A exibição foi acompanhada pelo secretário-geral 
adjunto da OAB nacional e conselheiro federal pela 
OAB/MT, Cláudio Stábile Ribeiro; pela vice-pre-
sidente da OAB/MT, Cláudia Aquino de Oliveira; 
diretor tesoureiro, Cleverson de Figueiredo Pintel; 
secretário-geral adjunto, Ulisses Rabaneda dos 
Santos; pelo presidente do Tribunal de Defesa das 
Prerrogativas, Luiz da Penha Correa; por ex-pre-
sidentes da OAB/MT, conselheiros, presidentes de 
Comissões Temáticas, advogados e advogadas.

DEPOIMENTOS 

A história surpreendeu, agradou e emocionou 
alguns dos presentes a exemplo do conselheiro 
estadual Jonas Coelho, natural do Rio de Janeiro, 
que ressaltou ser uma grande responsabilidade ver 
a trajetória de Sobral Pinto. “Nós advogados jamais 
devemos esmorecer e achar que esse monstro da 
ditadura e do coronelismo não poderia retornar. 
Precisamos estar vigilantes para que jamais nos 
tolham quaisquer garantias e direitos no sentido de 
tentar modifi car o estado democrático de direito e 
a autonomia dos poderes. Devemos ter a coragem, 
força e fé de Sobral com a convicção de que nossa 
atuação tem o múnus público”, sublinhou.

Para o presidente da CAA/MT e coordenador 
das Comissões Temáticas, Leonardo Campos, é im-
portante conhecer histórias como a de Sobral Pinto 

para que “consigamos dimensionar o tamanho da 
Ordem dos Advogados na redemocratização do 
país. A Ordem lutou desde o início desse processo 
contra a ditadura militar e por meio de advogados 
corajosos que derramaram sangue, suor e lágri-
mas”.

A presidente da Comissão de Sociedade de 
Advogados, Yaná Gomes Cerqueira, disse que a 
história de Sobral Pinto é uma inspiração. “É um 
exemplo de devemos ter coragem e força para 
defender nossos ideais. Ele, por  vezes, não tinha a 
consciência da magnitude de suas defesas, mas era 
movido pela sua inspiração, pela sua fé”, observou.

UM HOMEM SEM PREÇO 

Sobral Pinto nasceu em 1893 e faleceu aos 98 
anos (em 1991) com uma lucidez surpreendente. 
O documentário reúne depoimentos de parentes, 
amigos, admiradores, advogados e de vítimas de 
prisões ilegais e de tortura que foram defendidas 
por ele durante a ditadura militar. Contém também 
diversas entrevistas concedidas pelo próprio ad-
vogado às emissoras de TV com mais de 90 anos 
de idade onde recorda com detalhes os casos mais 
emblemáticos. Um deles, que o tornou conhecido 
mundialmente, foi a defesa do militar e político do 

Partido Comunista Brasileiro Luis Carlos Prestes 
e o estrangeiro Becker para quem foi nomeado 
advogado. Sobral afi rmou que muitas vezes não 
concordava com as ideologias de seus clientes, 
mas defendia a dignidade humana e rechaçava os 
procedimentos que o impediam de ter acesso aos 
presos políticos e as decisões que os condenavam 
sem provas, com base apenas na confi ssão obtida 
por meio de tortura. Em suas sustentações orais, 
denunciava estes casos e defendia com veemên-
cia os direitos humanos. Em uma de suas defesas, 
depois de pedir sem êxito diversas vezes ao juízo a 
liberação de seus clientes, Sobral viu notícia no jor-
nal da condenação de um homem por maltratar um 
cavalo e, inspirado nesse caso, peticionou ao juízo 
pela soltura dos presos com base na lei de proteção 
aos animais. A defesa da liberdade de imprensa, 
a primeira manifestação contra a ditadura militar 
em uma de suas dezenas de cartas, a crítica ao Ato 
Institucional nº 5 (mais conhecido como AI 5), que 
suspendeu o habeas corpus para presos políticos 
e que também gerou a prisão de Sobral; enfi m, a 
redemocratização do país e as “Diretas Já”, foram 
as maiores lutas do advogado que viveu para ver 
esse sonho ser realizado com o fi m do militarismo 
na década de 80. (Fotos: Clayton Brito – Fotos da 
Terra)
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O A B 80 A N O S

Trabalho das Comissões gera 
valorização institucional 

Conciliação é debatida em Comitê       
Multi-institucional Comissão de Direito 

Carcerário busca 
novos integrantes  

A interiorização e a 
integração das Comis-
sões Temáticas da OAB/
MT e ações voltadas 
para a sociedade foram 
tratadas na reunião reali-
zada com os presidentes 
das 49 comissões com a 
presença do presidente 
da Seccional, Maurício 
Aude, da vice-presidente 
Cláudia Aquino, do 
secretário-geral Daniel 
Teixeira, do coordena-
dor das Comissões e 
presidente da Caixa de 
Assistência dos Advoga-
dos, Leonardo Campos, 
do diretor da Escola 
Superior de Advocacia, 
Dejango Campos e do 
presidente do Tribunal de 
Ética e Disciplina, João 
Batista Beneti. “Alcança-
mos uma nova mentali-
dade na Seccional com a 
criação de comissões em 
Subseções como Sinop, 
Rondonópolis Primavera 
do Leste, Várzea Grande 
e outras. O empenho de 
vocês e a atuação inces-
sante tem promovido a 
valorização da advocacia 
e da Ordem como insti-
tuição, além de prestar 
serviços à sociedade. 

Atuamos, por exemplo, 
na fi scalização das obras 
da Copa, na questão da 
saúde, no sistema car-
cerário e muitas outras 
áreas não apenas com a 
atuação da diretoria, mas 
de cada uma das nossas 
comissões”, pontuou 
Maurício Aude. Ele citou 
a reunião com o prefeito 
de Cuiabá, secretários 
estadual e municipal de 
saúde, Conselho Regio-
nal de Medicina, repre-
sentantes do Ministério 
Público Federal e outros, 
para tratar das denúncias 
referentes ao Pronto So-
corro. “Recebemos um 
telefonema do governa-
dor do Estado que não 
pode participar, garan-
tindo que virá à Ordem 
em outra ocasião. É uma 
prova de que os gestores 
respeitam a postura da 
OAB/MT e isso engran-
dece a entidade, daí a 
importância do trabalho 
de todos”.

OAB/MT 80 Anos - 
A vice-presidente da Sec-
cional e coordenadora do 
Comitê Gestor do OAB/
MT 80 anos falou da 
circulação do projeto em 

Juara e municípios do 
Vale do Arinos realizada 
nos dias 29 a 31 de julho 
e 1º de agosto. Ela con-
vidou aos presidentes de 
Comissões que ajudem 
a proferir palestras em 
cada uma das circulações 
que seguirão até o fi nal 
de 2015. Cláudia Aquino 
também abordou o novo 
projeto lançado em julho 
denominado “Arte na 
Ordem” (ver notícia nas 
páginas 12 e 13). “Será 
um espaço aberto para a 
cultura e a arte regional 
onde artistas serão con-
vidados a exporem na 
Ordem e escolas poderão 
fazer visitas”. 

Outros temas - Os 
serviços oferecidos aos 
advogados e advogadas 
por meio da CAA/MT 
também foram tratados 
na reunião por Leonardo 
Campos, em especial a 
vacinação contra a gripe 
H1N1 que alcançou 
centenas de profi ssio-
nais em Cuiabá, Várzea 
Grande, Rondonópolis e 
Tangará da Serra. “Esta-
mos tentando ampliar a 
oferta da vacina também 
para os familiares dos 

A OAB/MT, por meio da Comissão 
de Direito Carcerário, requereu às Sub-
seções que tenham unidades prisionais 
em suas cidades que indiquem represen-
tantes para integrar um trabalho que está 
sendo desenvolvido em nível nacional. O 
presidente da referida Comissão, Waldir 
Caldas, relatou que representaria a OAB/
MT no Encontro do Comitê Nacional de 
Monitoramento do Sistema Carcerário, 
em Vitória (ES). 

“Esta foi a quinta reunião que partici-
pamos onde foi abordada a reformulação 
da Lei de Execuções Penais. A OAB 
nacional tem opinado que deve haver a 
redução de vagas no sistema carcerário, 
onde hoje o índice de reincidência chega 
a 70%. O dinheiro investido no sistema 
prisional é uma fábula, R$ 1,3 bilhão! Já 
no presídio feminino o índice é de 4%. 
Das 180 reeducandas, 147 trabalham ou 
estudam”. A solicitação que as Subseções 
indiquem ao menos dois representantes 
para atuar na Comissão de Direito Car-
cerário foi apoiada pelo presidente da 
OAB/MT, Maurício Aude, e pelo coorde-
nador das Comissões Temáticas, Leonar-
do Campos.  

O presidente da Comissão de 
Conciliação, Mediação e Arbi-
tragem da OAB/MT, João Paulo 
Moreschi, participou da reunião 
do Comitê Multi-institucional do 
Sistema Judicial de Mato Grosso 
no TRT/MT. O tema proposto pela 
Seccional foi o estímulo à conci-
liação, por meio da mediação de 
confl itos, como forma de reduzir o 
estoque e crescimento das de-
mandas judiciais e o debate teve a 
participação de representantes do 
TJMT, TRT, Ministérios Públicos 
Estadual e do Trabalho, Defenso-
ria Pública e Procuradoria-Geral 
do Estado.  João Paulo Moreschi 
defendeu as técnicas de mediação 
e arbitragem como formas de 
composição entre as partes já que 
o atual volume processual prejudi-
ca muito a celeridade dos diversos 
ramos da Justiça, trazendo conse-
quências ruins não só para quem 
busca a tutela de seus direitos, 
mas também para os próprios pro-
fi ssionais. “O debate no Comitê 
é importante porque une diversas 
instituições que poderão fi rmar 
essa cultura. No processo judicial 
há uma quebra das relações já 
que, geralmente, um ganha e outro 
perde. Porém, com a conciliação 
ambos saem satisfeitos porque há 

um consenso”. 
Para o coordenador do 

grupo, desembargador do 
TJMT Márcio Vidal, um 
dos grandes problemas do 
crescimento do número de 
processos reside na própria 
formação universitária, 
com cursos que fornecem 
uma formação primordial-
mente voltada à judicia-
lização das causas. Ele 
defendeu a necessidade de 
inserção, na grade curricu-
lar de todas as faculdades 
de direito do país, de disci-
plinas/métodos de resolu-
ção dos confl itos sociais.

Outro assunto discu-
tido foram os serviços 
prestados pela Secretaria 
Regional de Trabalho e 
Emprego (SRTE) no inte-
rior. Acolhendo sugestão 

da desembargadora do 
TRTMT Beatriz Theodoro, 
o colegiado irá intermediar 
junto ao órgão do executi-
vo federal a possibilidade 
de idas de auditores do 
trabalho a municípios 
sedes de varas trabalhistas 
regularmente. A medida 
busca dar efetividade a 
algumas decisões judiciais 
que apenas podem ser 
cumpridas pela atuação 
destes profi ssionais.

Planejamento 
estratégico - O Comitê 
também deu início ao pro-
cesso de construção de seu 
planejamento estratégico, 
que irá nortear as ações 
da entidade nos próximos 
anos. Como as demandas 
e assuntos colocados em 
prática são múltiplos, a 

proposta é priorizar alguns 
pontos como forma de 
alavancar as ações e os 
resultados. O TRT de 
Mato Grosso irá colaborar 
diretamente com essa tare-
fa, por meio da Secretaria 
de Gestão Estratégica do 
Tribunal. A unidade, em 
2013, esteve à frente do 
processo que construiu o 
planejamento estratégico 
do TRT/MT para os anos 
de 2014 a 2020.

Próximas reuniões 
- A próxima reunião fi cou 
agendada para ser realiza-
da na OAB/MT, no dia 15 
de agosto. Os encontros, 
a partir de agora, come-
çarão a ocorrer de forma 
alternada nas sedes das 
instituições que integram a 
entidade. 

profi ssionais, mas ainda 
não foi possível já que 
oferecemos as doses a 
preço de custo e em par-
ceria com as secretarias 
municipais”. O advogado 
aproveitou para ratifi car 
o convite aos advogados 
e advogadas a prestigia-
rem a 2ª Corrida da Ad-
vocacia que ocorrerá dia 
31 de agosto, encerrando 
a programação alusiva ao 
Mês da Advocacia. “Este 
ano, o percurso sofreu 
alteração, tendo a largada 
e a chegada no Estacio-
namento dos Advogados 
localizado próximo ao 
Fórum Cível e Crimi-
nal de Cuiabá. Ao todo, 
serão percorridos seis 

quilômetros na região do 
Centro Político e Admi-
nistrativo. Tivemos mais 
de 300 inscritos e este 
ano abrimos para 600”, 
sublinhou. Advogados 
podem ministrar pales-
tras - Durante a reunião, 
Leonardo Campos, e o 
diretor-adjunto da Escola 
Superior de Advocacia 
(ESA/MT), Dejango 
Campos, pediram o 
apoio de advogados 
e advogadas para que 
profi ram palestras nas 
Subseções da OAB/MT 
em especial no mês da 
advocacia. “Muitos pro-
fi ssionais se colocaram 
à disposição para pales-
trarem sobre os temas 

que mais têm afi nidade 
e estamos precisando da 
contribuição da advoca-
cia porque nossa inten-
ção é benefi ciar o interior 
do Estado, uma vez que 
em Cuiabá teremos o 
Encontro Nacional dos 
Advogados e a Confe-
rência Estadual dos Ad-
vogados”, informaram. 
De acordo com Leonardo 
Pio e Dejango Campos, 
quem tiver interesse em 
colaborar precisa en-
trar em contato com a 
ESA/MT. “Precisamos, 
apenas, que o advogado 
e a advogada informem 
o tema da palestra, dia 
disponível, horário e cur-
rículo para agendarmos”.
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Comissões atentas às 
denúncias de maus tratos em 

presídio feminino 

Oficina de costura em penitenciária em 
consonância com CFOAB 

Comissões alertam 
para mutirão do 

CNJ 
Os presidentes das Comissões de Direito 

Carcerário e Direito Penal e Processo Penal 
da OAB/MT, Waldir Caldas e Saulo Gahyva, 
convidam os advogados e advogadas que atuam 
na área para participarem do Mutirão Carcerário 
do Conselho Nacional de Justiça, a ser realizado 
até 29 de agosto. A Corregedoria-Geral da Justi-
ça enviou o Ofício nº 34/2014/CGJ/JAUX/TJ à 
OAB/MT solicitando que seja comunicado aos 
profi ssionais para peticionarem 10 dias antes do 
mutirão nos processos de seus assistidos acerca 
de eventuais benefícios para que sejam analisa-
dos pela Equipe do Mutirão Carcerário do CNJ.

Waldir Caldas elogiou a iniciativa e estimula 
os colegas a dedicarem um tempo para que par-
ticipem desse mutirão. “É louvável todo proce-
dimento feito com objetivo de dar celeridade à 
decisão judicial, especifi camente na execução 
penal. 

O preso tem a expectativa de cumprir rigoro-
samente a pena, não fi cando um dia sequer além 
do tempo. É imprescindível que essas decisões 
ocorram nos limites desses prazos. O atraso na 
prestação jurisdicional na Vara de Execuções 
Penais gera repercussão; embora o advogado 
faça o pedido no prazo legal, se a decisão não 
ocorre e o reeducando continua encarcerado, 
ele fi ca com a impressão de que houve desídia 
do advogado, quando na verdade não foi isso. A 
participação nesse mutirão ajudará não apenas o 
Judiciário, mas especialmente a parte e, media-
tamente, o próprio advogado criminalista”.

Saulo Gahyva ressalta que “o mutirão carce-
rário é um importante instrumento de efetivação 
da lei de execução penal. Em primeiro lugar, ele 
permite uma maior obtenção de informações so-
bre os presos, o que resulta na melhor defi nição 
das medidas de ressocialização a serem adota-
das. Em segundo lugar, o trabalho intensivo do 
mutirão dá celeridade à apreciação dos pedidos, 
solucionando muitas questões em poucas sema-
nas.  

Nesse último ano, a execução penal foi muito 
debatida em julgamentos importantes no Supre-
mo Tribunal Federal, e o mutirão é mais uma 
oportunidade de aproximação entre a Sociedade, 
o Judiciário e o Sistema Penitenciário, objeti-
vando a construção de um sistema mais efi cien-
te. Os advogados criminalistas podem colaborar 
bastante, especialmente, atendendo ao chamado 
da Corregedoria de Justiça de Mato Grosso para 
a apresentação de requerimentos nos processos 
de execução penal em até 10 dias do início do 
mutirão”. 

O presidente da 
Comissão de Direito 
Carcerário da OAB/
MT, Waldir Caldas 
Rodrigues, destacou 
que a inauguração de 
uma ofi cina de costura 
profi ssional na Peniten-
ciária Central do Estado 
vem ao encontro de 
projeto da OAB nacio-
nal e Seccionais em prol 
da redução do sistema 
prisional. Ele represen-
tou a Ordem na entrega 
da Sala de Costura e do 
Canil Central da PCE-
pela Secretaria de Esta-
do de Justiça e Direitos 
Humanos. A construção 
contou com a mão de 
obra de 25 reeducandos 
e estavam no evento o 
secretário da Sejudh/
MT, Luiz Antonio Pos-
sas de Carvalho; o juiz 
da Vara de Execuções 

Penais, Geraldo Fidelis; 
e outras autoridades.

Waldir Caldas des-
tacou que a ofi cina vem 
ao encontro do que a 
OAB nacional defen-
de no sentido de que 
deve haver redução do 
sistema prisional e dos 
índices de reincidência 
por meio do trabalho 
e do estudo. A Ordem 
lançou o projeto “Cela 
Vazia” pelo qual todos 
os reeducandos deverão 

ter a oportunidade de 
trabalhar e estudar den-
tro das unidades prisio-
nais. A Sala de Costura 
conta com cinco máqui-
nas para a produção de 
100 uniformes por dia.  
O secretário de Justiça e 
Direitos Humanos agra-
deceu o apoio da OAB/
MT e dos parceiros.

Canil Central - Já o 
Canil Central abrigará 
três cães da raça pastor 
alemão que serão utili-

zados nas atividades de 
vigilância preventiva e 
revista nas celas. Waldir 
Caldas considerou que 
os cães “inegavelmente 
darão maior segurança 
ao sistema e às pessoas 
que frequentam aque-
la unidade prisional. 
Os agentes passarão a 
contar com mais esta 
ajuda na fi scalização 
de drogas, aparelhos 
celulares e até mesmo 
na contenção”. 

 As diretorias da 
OAB/MT e das Comis-
sões Temáticas se reu-
niram com advogados 
para debater denúncias 
de irregularidades no 
Presídio Feminino Ana 
Maria do Couto May, 
em Cuiabá. Participa-
ram o presidente da 
OAB/MT, Maurício 
Aude; o presidente da 
CAA/MT e coorde-
nador das comissões, 
Leonardo Campos; o 
secretário-geral da Co-
missão de Direito Car-
cerário, Antônio Carlos 
Rezende; a presidente 
da Comissão de Direi-
tos Humanos, Betsey 
Miranda; e a secretária-
geral da Comissão de 
Direito da Mulher, Eli-
sângela Del Nery. Após 
avaliação conjunta das 
denúncias, o presidente 
da Seccional, Maurício 
Aude, considerou ser 
importante a atuação da 
OAB/MT nesse sentido 
e elogiou o empenho 
que as comissões, uni-
das, têm demonstrado 
na defesa de interesses 

sociais.  Leonardo 
Campos ressaltou que 
as denúncias são graves 
e que “a Comissão de 
Direitos Humanos tem 
atuado diariamente na 
defesa dos direitos dos 
detentos e detentas e a 
Comissão de Direito da 
Mulher já levou o as-
sunto para ser discutido 
no Conselho Estadu-
al da Mulher. Agora 
estamos inserindo a 
Comissão de Direito 
Carcerário no debate 
para contribuir no que 
for necessário”.

 Betsey de Miran-
da que tem recebido 

constantes denúncias 
e as encaminha aos ór-
gãos competentes para 
providências informou 
que é preciso apurar a 
notícia de que presos e 
presas estariam sendo 
agredidos no período 
noturno e ressaltou que 

diversos pedidos da 
OAB/MT e da comis-
são foram atendidos 
como, por exemplo, a 
separação das detentas 
com tuberculose das 
demais, as quais pas-
saram a receber devido 
tratamento. 
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Diretoria pede apoio da 
Secretaria de Segurança para 

OABMT 80 Anos Codel requer solução para 
problemas em site 

Cojesp pede não aplicação de Resolução no interior 

A Comissão de Direito Eletrônico da OAB/MT 
acompanhou a indisponibilidade do site do Tribunal 
de Justiça no dia 9 de julho e requereu providên-
cias para o retorno imediato. O presidente da Co-
del, Eduardo Manzeppi, informou que os sistemas 
saíram do ar no início do período vespertino por 
problemas de fi rewall (segurança) de conectividade 
da rede interna (intranet) e externa (internet). 

Apolo Eletrônico – A Codel recebeu do Tribunal 
de Justiça cronograma contendo as datas das im-
plantações do Apolo Eletrônico no interior do Esta-
do até dezembro deste ano.  O programa é composto 
por três sistemas (Peticionamento Eletrônico, Apolo 
Comarca e Gabinete Eletrônico) e corresponde a 
uma versão aprimorada – mais racional e menos 
burocrática – do Sistema Apolo. Cinco comarcas re-
ceberam o sistema em julho: Nobres, Rosário Oeste, 
Juscimeira, Araputanga e Alto Garças (14 a 28 de 
julho). Confi ra a programação. 

Em agosto, as comarcas benefi ciadas serão Pedra 
Preta, Guiratinga, Jauru, Brasnorte e, em Cuiabá, 
Improbidade e Ação Civil Pública, Executivo de 
Pena, Executivo Fiscal e Justiça Militar. Em se-
tembro, o sistema será implantado em São José dos 
Quatro Marcos, Rio Branco, Juara (1ª e 2ª Varas e 
Juizado Criminal), Cláudia, Vera, Chapada dos Gui-
marães (1ª e 2ª Varas e Juizado Criminal), e Sapezal.

Outubro é a vez de Comodoro (1ª e 2ª Varas e 
Juizado Criminal), Campo Verde (1ª, 2ª e 3ª Varas 
e Juizado Criminal), Alto Araguaia (1ª e 2ª Varas 
e Juizado Criminal), Alto Taquari, e Cotriguaçu. 
Em novembro, as comarcas que receberão o Apolo 
Eletrônico serão Jaciara (1ª e 2ª Varas e Juizado 
Criminal), Arenápolis, Matupá, Ribeirão Cascalhei-
ra, Porto Alegre do Norte, e Pontes e Lacerda (1ª, 
2ª e 3ª Varas e Juizado Criminal). E em dezembro o 
sistema será instalado nas Comarcas de Aripuanã, 
Colniza, Nova Xavantina (1ª e 2ª Varas e Juizado 
Criminal), e Nova Canaã do Norte.

A vice-presidente da OAB/MT e coordenadora 
do Projeto OAB/MT 80 Anos, Cláudia Aquino, e 
o conselheiro estadual e presidente da Comissão 
de Saúde, Fabio Capilé, se reuniram com o se-
cretário de Segurança Pública, Alexandre Busta-
mante , para abordar a circulação do OAB/MT 80 
Anos nas subseções e pedir apoio no sentido de 
retomarem a parceria com a Politec, fi ndada no 
mês de abril. Cláudia Aquino registrou que dentro 
do projeto há o OAB Cidadania, que oferece à so-
ciedade diversos atendimentos gratuitos e que os 
serviços prestados pela Politec são os mais procu-
rados. “A Politec sempre foi nossa parceira, mas 
desde abril o diretor do departamento informou 
que não poderia mais colaborar. Por isso, estamos 
pedindo o apoio da Secretaria para que possamos 
continuar oferecendo aos cidadãos a possibilidade 
de poderem fazer suas carteiras de identidade”.

Fábio Capilé disse que já reiterou o pedido por 
ofício, mas não obteve êxito. “A OAB/MT sem-

pre forneceu toda a infraestrutura para todos os 
parceiros. Só precisamos contar com o trabalho 
humano dos servidores da Politec, pois a socieda-
de precisa e conta com o serviço disponibilizado 
por ela”.

O secretário Alexandre Bustamante solici-
tou aos advogados que encaminhem um ofício 
contendo as datas das circulações até o fi nal do 
ano para que possa designar uma equipe de cada 
região. 

 “A OAB/MT sempre foi nossa parceira e va-
mos resolver essa questão. O que acontece é que 
a Politec sempre é demandada em diversos tipos 
de eventos e, provavelmente, deve ter havido 
algum simultâneo com o da OAB/MT. Também 
estávamos reorganizando todo nosso sistema de 
segurança, fato que deve ter impedido de enviar 
os colaboradores para as localidades desejadas, 
mas fi quem tranquilos que vamos tentar atende-
los sem prejuízo do nosso trabalho”.  

As diretorias da 
OAB/MT e da Comis-
são de Juizados Espe-
ciais (Cojesp) reitera-
ram ao presidente do 
Tribunal de Justiça o 
pedido para que a Re-
solução nº 4/2014/TP 
não seja aplicada nas 
comarcas do interior. 
Ela pede a observân-
cia dos advogados, 
defensores públicos, 
promotores e procura-
dores à Lei Federal nº 
12.153/2009, principal-
mente no que tange à 
competência absoluta 
do Juizado da Fazenda 
Pública para julgar cau-
sas com valores de até 

60 salários mínimos.
O requerimento, 

assinado pelo presiden-
te da Ordem, Maurício 
Aude; vice-presidente, 
Cláudia Aquino; e 
presidente e vice-presi-
dente da Cojesp, Gior-
gio Aguiar e Rodrigo 
Palomares, respectiva-
mente, fundamenta-se 
na situação dramática 
que as comarcas se en-
contram, sem Juizados 
Especiais da Fazenda 
Pública, o que contri-
buirá para o abarrota-
mento de demandas em 
detrimento das causas 
cíveis dos juizados. 
Para os advogados, 

o maior exemplo “é 
que os magistrados e 
magistradas estarão 
diariamente entre julgar 
demandas que envol-
vem saúde e direitos 
indisponíveis e outras 
relativas à telefonia e 
direito bancário. Neste 
exemplo, certamente o 
julgador deverá sempre 
preterir o direito do 
consumidor para julgar 
demandas que per-
meiam a judicialização 
da Fazenda Pública”.

Os representantes 
da Seccional acrescen-
taram que a própria lei 
que vigora os Juizados 
Especiais da Fazenda 

Pública é clara em 
impor a competência 
absoluta somente nos 
lugares em que tiver 
instalado referido juiza-
do. “A transformação 
dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais em 
Juizados da Fazenda 
Pública está causando 

transtornos aos profi s-
sionais militantes nas 
comarcas do interior, 
sendo objeto de inú-
meros requerimentos 
das subseções pela 
sua revogação. Diante 
dessa situação vivida 
pelo Poder Judiciário, a 
aplicação da Resolução 

nº 4/2014/TP é uma 
afronta ao princípio 
constitucional da cele-
ridade e razoável dura-
ção do processo, uma 
vez que alastra ainda 
mais a competência dos 
juizados especiais, tão 
avolumados de proces-
sos”, pontuaram.
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Sustentação oral pode ser 
requerida até início de sessão 

Advogado representa OAB/MT em 
comissão especial de Direito Eleitoral 

Advogados podem denunciar 
morosidade processual 

A Comissão de 
Acesso à Justiça da 
OAB/MT reitera aos 
advogados e advo-
gadas do estado que 
há uma ferramenta 
disponível no site da 
Seccional para recla-
mações de morosi-
dade processual. O 
presidente da Comis-
são, Eduardo Gui-
marães, lembra que 
a finalidade é, com 
a atuação da Ordem, 
impulsionar proces-
sos que aguardam 

despachos e decisões 
judiciais agilizando 
assim o trâmite das 
ações. Basta clicar em 
“Acesso à Justiça” no 
lado direito da página 
principal.   

A ferramenta 
faz parte do proje-
to “Observatório do 
Judiciário” que atua 
da seguinte forma: ao 
registrar a reclamação 
no site, o advogado 
deverá enviar cópia 
do andamento pro-
cessual. Comprovada 

a morosidade injus-
tificada, a OAB/MT, 
por meio da referida 
Comissão, oficiará 
os Tribunais, Varas 
e Juizados Especiais 
para que adotem pro-
vidências imediatas e 
legais aptas a impul-
sionarem o feito; além 
da intervenção pes-
soal da Procuradoria 
Jurídica da OAB/MT 
junto aos magistrados 
e servidores, preser-
vando a identificação 
do reclamante.

A Comissão de 
Acesso à Justiça já 
conseguiu dezenas de 
respostas e impulsio-
namentos de proces-
sos em reclamações 
oficializadas junto 
às unidades judiciais 
(ver notícias abaixo). 
Para fazer a reclama-
ção pela primeira vez, 
é necessário fazer o 
cadastro de “novo 
usuário” no link in-
dicado e depois basta 
seguir as orientações.

O presidente da Comissão de Direito Eleitoral 
da OAB/MT, Silvio Queiroz, foi nomeado como 
membro consultor da Comissão Especial de Mobi-
lização para a Reforma Política do Conselho Fede-
ral da OAB. O ato foi assinado pelo presidente da 
OAB Nacional, Marcus Vinicius Furtado Coêlho. 
O advogado vem desempenhando papel relevante 
em Cuiabá e no interior do Estado desde 2010 sobre 
a importância do voto limpo, com a realização de 
palestras em diversas escolas e bairros e debates na 
sede da OAB/MT com candidatos ao cargo de pre-
feito e governador. Neste ano, as diretorias da OAB/
MT e da Comissão de Direito Eleitoral, em parceria 
com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MT) e 
diversos outros órgãos, retomaram as ações referen-
tes ao Projeto Eleições Limpas em todo o Estado.  
Em julho deste ano, Silvio Teles ministrou a palestra 

“Aspectos Legais das Eleições” durante o Seminá-
rio de Prestação de Contas Eleitorais e, segundo o 
advogado, “os participantes demonstraram propósito 
de receber informações de atualizações eleitorais 
e de multiplicarem o compromisso de cidadania, 
de propor refl exões à comunidade à sua volta para 
combaterem a corrupção eleitoral com voto limpo, 
em eleições limpas”.

O presidente da Comissão de Direito Eleitoral 
expôs o projeto de lei de iniciativa popular Eleições 
Limpas, as características da Lei da Ficha Limpa, 
as condutas vedadas dos agentes públicos durante o 
ano eleitoral, Lei de Improbidade Administrativa, o 
aplicativo de denúncias do TRE “Pardal”, os prin-
cipais crimes eleitorais e como será e execução do 
projeto “Voto Limpo” juntamente com a coleta de 
assinaturas da Lei das Eleições Limpas.

A sustentação oral 
é prerrogativa jurídica 
essencial ao direito de 
defesa. Com base nessa 
premissa, a conse-
lheira Gisela Gondin 
concedeu liminar que 
suspende exigência de 
requerimento funda-
mentado e formulado 
com antecedência para 
sustentação oral nos jul-
gamentos a distância ou 
realizados fora da sede 
da Turma de Uniformi-
zação de Jurisprudência 
do sistema dos Juizados 
Especiais do Tribunal 
de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJSP).

A decisão busca 
garantir ao advogado 
a prerrogativa de fazer 
uso da palavra perante 
órgãos jurisdicionais e 
administrativos, como 
estabelece a Lei n. 
8.906. A conselheira 
lembrou que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
já havia tomado decisão 
anterior com base na 
manutenção da prer-
rogativa jurídica e que 
o CNJ já afastou, em 
outras ocasiões, qual-
quer determinação que 
limite o exercício da 
palavra do advogado. 
A conselheira pondera 
que o Projeto de Lei n. 
166/2010, do Senado 
Federal, que institui o 
novo Código de Proces-
so Civil, está de acordo 
com a mesma solução 
adotada nos precedentes 
do CNJ em seu artigo 
950, parágrafo 2º: “o 
procurador que desejar 
proferir sustentação oral 
poderá requerer, até o 
início da sessão, que 
seja feito o julgamento 
em primeiro lugar, sem 
prejuízo das preferên-
cias legais”.

A decisão atende 
parcialmente o re-
querimento cautelar 
apresentado no Procedi-
mento de Controle Ad-

ministrativo 0004205-
14.2014.2.00.0000. No 
processo, o autor pede 
a suspensão do artigo 
18, parágrafo único, e 
do artigo 22 da Reso-
lução n. 589/2012, de 
30 de janeiro de 2013, 
do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo 
(TJSP). Ele também 
questiona dispositivo 
que estabelece o tempo 
de sustentação oral em 
cinco minutos. (Fonte: 
CNJ)

Sustentação oral 
sem inscrição pré-
via - A inscrição do 
advogado para a sus-
tentação oral é mero 
procedimento previsto 
nos regimentos internos 
das cortes para que o 
defensor tenha prefe-
rência no julgamento. 
Assim entendeu a 5ª 
Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho 
observando se uma das 
partes for impedida 
de se manifestar por 
não ter feito o registro, 
estaria caracterizado 
cerceamento do dire-
to de defesa. A turma 
anulou decisão do TRT 
12ª Região (SC) que 
impediu uma empresa 
de se defender por falta 
de inscrição. A corte ca-
tarinense deverá promo-
ver novo julgamento. 
(Processo: RR 2582-
64.2011.5.12.0054) O 
relator no TST, ministro 
Emmanoel Pereira, 
citou decisões com o 
mesmo entendimento 
e afi rmou “aos advo-
gados assiste o direito 
público subjetivo de, 
em processo judicial, 
valer-se da prerrogativa 
de utilizar a palavra, 
da tribuna, em favor de 
seus clientes, mesmo 
nas hipóteses em que 
não externada tal inten-
ção mediante inscrição 
prévia para o exercício 
da sustentação oral”. 
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Mutirão Dpvat é 
transferido para 

setembro 

 Interessados em conciliar devem 
encaminhar lista de processos 

Comissão de Direito Bancário 
considera positivo resultado     

de mutirões 

O conselheiro estadual pela OAB/MT e pre-
sidente da Comissão de Direito Bancário e Se-
curitário, Evandro César A. dos Santos, avaliou 
como positivo o resultado dos mutirões de con-
ciliação realizados pela Central de Conciliação e 
Mediação de Cuiabá de janeiro a julho deste ano. 
Neste período, as negociações alcançaram R$ 47 
milhões em ações envolvendo as empresas Trip, 
Azul, TAM, Bradesco, Banco do Brasil, OI, TIM, 
Grupo Iune Educacional (antiga Unic), Quali Ad-

ministração Condominial e as entidades públicas 
Seguro Dpvat, Secretaria de Estado de Fazenda 
de Mato Grosso (Sefaz).

“A OAB/MT e a Comissão de Direito Bancá-
rio e Securitário sempre apoiaram e continuarão 
apoiando esse tipo de iniciativa. 

Temos divulgado e participado dos mutirões, 
inclusive auxiliando nas informações os advoga-
dos das partes e mantendo com a Central de Con-
ciliação diálogo permanente visando a evolução 

constante dos processos relacionadas à mediação/
conciliação. 

Também estamos à disposição dos advogados 
e advogadas para colaborar nos apontamentos/
intervenções necessárias”, informou. Para exem-
plifi car, o mutirão da Sefaz arrecadou cerca de R$ 
35 milhões através dos 1.600 acordos realizados. 
E a empresa Quali Administração Condominial 
negociou mais de R$ 69 mil em apenas 19 audi-
ências.

De 8 a 12 de setembro será realizado mutirão de conciliação sobre Dpvat, das 8h às 17h, na 
Central de Conciliação e Mediação do Fórum de Cuiabá, e os advogados que quiserem participar 
devem enviar e-mail para a central até o dia 16 de julho com a relação de processos para inclu-
são na pauta de audiências. A Comissão de Direito Bancário e Securitário da OAB/MT apoia 
a iniciativa, cuja organização é do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Confl itos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O Núcleo é coordenado pela juíza Adair Julieta 
da Silva.

Checagem - Para quem desejar informar processos para conciliação, a central sugere a checa-
gem dos seguintes quesitos:

a – se o processo não foi arquivado;
b – se o número e a vara estão corretos (tendo em vista, o grande número de pedidos, a central 

alega não ter condições de verifi car no sistema um a um)
c – se o processo não está em grau de recurso
d – se o processo pertence à comarca de Cuiabá
e – sendo que as listas deverão conter o nome das pessoas que “poderão” comparecer ao muti-

rão
 A relação a ser enviada deverá conter:
1 - Número da vara
2 - Número do processo
3 - Nome da parte
4 - Nome do Advogado
5 - Processo pertence à Comarca de Cuiabá e não se encontra em grau de recurso

O presidente da 
Comissão de Direito 
Bancário e Securi-
tário da OAB/MT, 
Evandro César A. 
dos Santos, informa 
que o mutirão Dpvat, 
inicialmente previsto 
para ocorrer na Cen-
tral de Conciliação e 
Mediação da Capital 
nos dias 18 a 22 de 
agosto, foi transfe-
rido para os dias 8 
a 12 de setembro 
deste ano.O advoga-
do comunica que os 
pedidos já enviados 

pelos advogados e 
advogadas já estão 
sendo encaminhados 
para a Seguradora 
Líder para a análise e 
posterior inclusão no 
mutirão. 

Caso haja algum 
pedido extra, este 
deve ser enviado para 
a Central até esta ter-
ça-feira (29 de julho) 
pelo e-mail central.
capital@tjmt.jus.br. 
Mais informações 
podem ser obtidas 
pelos telefones (65) 
3648-6065/6575.
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Restabelecidas prerrogativas 
violadas por delegado de Tangará 

Portaria veda petições para VG e Santo 
Antônio por Protocolo Integrado 

Advogado que emitiu 
parecer em licitação 

é absolvido Com a fi na-
lidade de 
restabele-
cer as prer-
rogativas 

atinentes à advocacia, 
a OAB/MT impetrou 
Mandado de Segurança 
com pedido liminar 
(código 153484) em 
face de um delegado da 
Polícia Judiciária Civil 
de Tangará da Serra 
e teve sua concessão 
defi nitiva. A autoridade 
coatora impedia que 
advogados se comu-
nicassem com seus 
clientes pessoal e reser-
vadamente e se defen-
dia justifi cando que o 
direito de entrevista do 
advogado em relação 
ao cliente preso em fl a-
grante somente se daria 
após o interrogatório 
dos fl agrados, visto que 
reputa que a prisão em 
fl agrante possui três 
etapas defi nidas e que a 
formalização da prisão 
somente ocorre após a 
conclusão destas.

 Para o juiz da Quin-
ta Vara Cível de Tan-
gará da Serra, Marcos 
Pires, os argumentos do 
delegado acerca do ins-
tituto da prisão em fl a-
grante não “são aptos 
para justifi car qualquer 
limitação à vigência e 
aplicabilidade do artigo 
5º, LXIII, da Constitui-
ção da República, que 
preceitua expressamen-
te que em qualquer tipo 
de prisão: ‘o preso será 
informado de seus di-

reitos, entre os quais o 
de permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada a 
assistência da família 
e de advogado’. Não 
tendo assim a Consti-
tuição Federal limitado 
tal direito aos esgo-
tamentos de qualquer 
fase procedimental, não 
cabe ao intérprete limi-
tar garantia constitucio-
nal de qualquer preso, 
a qual corresponde à 
prerrogativa dos ad-
vogados defendida no 
presente feito”.

 Na avaliação do 
magistrado, “é irrele-
vante para a análise do 
presente feito as pecu-
liaridades de cada caso 
concreto no que tange 
à ocorrência ou não 
de prejuízos ao fl a-
grado em decorrência 
da postergação de sua 
entrevista pessoal em 
razão da natureza in-

quisitorial do ato, e sim 
a constatação de que 
é direito de qualquer 
pessoa presa, seja em 
fl agrante, seja cautelar-
mente, ser acompanha-
do de advogado, com 
o qual possa se entre-
vistar pessoalmente e 
reservadamente antes 
da prática de qual-
quer ato processual ou 
procedimental e que a 
tal direito corresponde 
equivalente prerroga-
tiva do advogado, e 
isto é o que basta para 
a procedência desta 
ação”.

 O presidente da 
Subseção de Tanga-
rá da Serra, Josemar 
Carmerino dos Santos, 
comemorou a vitória. 
“Não é a primeira vez 
que somos impedi-
dos de atuar aqui em 
Tangará e toda vez que 
isso ocorreu, tentamos 

resolver a situação de 
forma amistosa, mas 
não obtivemos êxito. 
Nesse caso, o delega-
do simplesmente nos 
disse que o advogado 
só poderia falar com o 
cliente após o interro-
gatório, o que não pode 
ocorrer. O que quere-
mos é o cumprimento 
da Lei nº 8906/94, nem 
mais, nem menos. Não 
adianta tentar impedir 
o advogado ou advo-
gada de trabalhar, pois 
sempre atuaremos para 
garantir as prerroga-
tivas profi ssionais. A 
união da OAB/Tangará 
e da Comissão de Defe-
sa das Prerrogativas da 
subseção com a OAB/
MT e Tribunal de Defe-
sa das Prerrogativas foi 
fundamental para mais 
essa conquista porque 
não abriremos mão dos 
nossos direitos”.

A Diretoria do Foro de Cuiabá expediu porta-
ria proibindo o recebimento de petições e docu-
mentos com endereçamento para as comarcas de 
Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger por 
meio do Protocolo Judicial Integrado. Conforme 
a Portaria nº 36/2014/DF, as partes interessadas 
deverão protocolizar diretamente nos respectivos 
juízos. O documento assinado pelo juiz diretor do 
Foro de Cuiabá, Marcos Faleiros da Silva, consi-
dera, entre outros, a existência do Portal Eletrô-
nico do Advogado (PEA), que permite aos opera-
dores do direito o envio de documentos/petições 
de forma eletrônica, “devidamente cadastrada, 

endereçada diretamente à distribuição e, se for o 
caso, diretamente a vara competente”. 

O magistrado também considera a necessidade 
de padronizar o Protocolo Integrado com relação 
às comarcas contíguas, “desde que haja uma dis-
tância máxima de 30 (trinta) quilômetros entre a 
sede dos municípios. No caso, sendo elas, Várzea 
Grande e Santo Antônio do Leverger, visando, 
sobretudo, diminuir o congestionamento hoje 
existente no protocolo de Cuiabá”. A Diretoria 
da OAB/MT buscou a manutenção do Protocolo 
Integrado para Santo Antônio do Leverger e do 
futuro protocolo postal e aguarda retorno. 

 Um advogado incluído entre os réus de um 
processo criminal apenas por proferir parecer 
em processo de licitação, sem qualquer caráter 
vinculante da administração, é absolvido por 
meio da atuação da OAB nacional em Pernam-
buco e no Rio Grande do Norte. O Ministério 
Público denunciou à Justiça Federal suposto 
crime de fraude à licitação, cometido por inte-
grantes do Poder Executivo de uma cidade do 
interior do Rio Grande do Norte. A ação tra-
mitou na 9ª Vara de Caicó (RN) e envolveu o 
prefeito, os membros da Comissão de Licitação 
e o advogado que emitiu parecer, sendo julgada 
pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região (TRF5), com sede no Recife. Todos 
os réus foram condenados em primeira instân-
cia na Justiça Federal.

 A Comissão Nacional de Defesa das Prerro-
gativas do Conselho Federal da OAB promo-
veu sustentação oral conseguindo o provimento 
do recurso para absolver o advogado. Foi 
ressaltada a importância do papel do advogado 
e enfatizada a preocupação da OAB com ações 
penais que visam punir advogados que emi-
tem pareceres em processos licitatórios, sem 
a necessária tipicidade e justa causa. A OAB 
argumentou que somente nos episódios de 
reconhecida e comprovada má-fé do advogado 
seria possível responsabilizá-lo solidariamente 
por fraude à licitação, o que não era o caso. Os 
argumentos foram acolhidos por unanimidade 
pela Turma, que proveu o recurso para absolver 
o advogado recorrente. 

“Os advogados não podem responder a 
processos criminais pelo simples fato de exa-
rarem pareceres em processos de licitação que 
não têm caráter vinculante à administração 
pública”, destacou o presidente da Comissão 
Nacional de Defesa das Prerrogativas, Leonar-
do Accioly.

 “A criminalização do exercício da advoca-
cia contraria jurisprudência fi rme do STJ no 
sentido de que a simples emissão de parecer 
não implica em conduta criminosa. É impor-
tante a atuação da OAB na defesa do direito 
de colegas que atuam elaborando pareceres, de 
forma que tenham liberdade de opinar, que é 
essência da profi ssão”, disse José Luis Wagner, 
procurador nacional de prerrogativas da OAB. 

Com informações da OAB-PE
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Comissões do TJMT 
e da OAB/MT visitam 

Intermat   

A Comissão de Assuntos Fun-
diários e Registros Públicos 
do Tribunal de Justiça, acom-
panhada do representante da 
OAB/MT, participou de uma 

visita técnica ao Instituto de Terras de Mato 
Grosso (Intermat) para conhecer a realidade 
do órgão e se inteirar dos trabalhos e avanços 
da área técnica da instituição. A visita foi so-
licitada pelo novo coordenador da Comissão 
de Assuntos Fundiários e Registros Públicos, 

Antônio Veloso Peleja Jr, e a Seccional foi 
representada pelo conselheiro estadual, Wil-
son Maciel.

O presidente do Intermat, Afonso Dalberto, 
descreveu os caminhos dos processos dentro 
do órgão fi nalizando com uma demonstração 
da base de dados que é desenvolvida tendo 
como ponto inicial as antigas escrituras e suas 
referências, bem como suas contradições com 
os modernos sistemas de georreferenciamen-
to. 

Para Wilson Maciel, “a visita foi extrema-
mente importante para o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão, pois pudemos ver de 
perto todo processo de regularização fundi-
ária desenvolvido pelo Estado ao longo dos 
anos, sua evolução e problemas a serem so-
lucionados, frente ao que queremos, unidos, 
avançar para uma solução defi nitiva, possi-
bilitando aos produtores rurais a segurança 
jurídica esperada nas ações do Estado, suas 
autarquias e entidades envolvidas”.

Tribunal de Ética 
garante que não haverá 
prescrição de processos 

TED de Rondonópolis 
recebe Corregedor-Geral 

da OAB/MT 
O presidente do 

Tribunal de Ética e 
Disciplina (TED) da 
OAB/MT, João Batis-
ta Beneti, afirmou à 
diretoria da OAB/MT 
e aos presidentes das 
Comissões Temáticas 
que não haverá pres-
crição de processos 
éticos em tramitação 
durante sua gestão. 

A informação foi 
transmitida durante 
reunião ocorrida no 
plenário da entidade. 
Ele lembrou que o 
TED de Mato Grosso 
está sendo consi-
derado um modelo 
para outros estados e 
atingiu a meta esti-
pulada pelo Conselho 
Federal. 

No fi nal de junho, 
a Turma do Tribunal 
de Ética e Disciplina 
(TED) da Subseção 
de Rondonópolis 
julgou 10 processos 
ético-disciplinares 
durante a última ses-
são do mês. A sessão 
foi conduzida pelo 
advogado Douglas 
Melo e contou com a 
presença do correge-
dor-geral da Ordem, 
Luiz Carlos Rezen-
de, que acompanhou 
os julgamentos e 
elogiou o trabalho 
desempenhado pelos 
integrantes do TED. 

“É sempre bom 
ver colegas compro-
metidos com a OAB/
MT. Parabéns a to-
dos”, resumiu. A tur-
ma é composta pelos 
membros Adelina 
Campos (presidente), 
Douglas Melo, Décio 
Piato, Raul Delgado 
e Andreia Alves. 

O presidente da 
OAB/MT, Maurício 
Aude, congratulou 
o TED de Rondonó-
polis pela atuação. 
“Sempre digo que 
somos fortes em 
virtude da união de 
todos os advogados e 

advogadas que desti-
nam uma parcela de 
seu tempo à Ordem. 
Quando alcançamos 
resultados positivos, 
todos são merece-
dores de elogios e 
o TED, composto 
por suas turmas, tem 
demonstrado efeti-
vidade nos serviços 
com julgamentos de 
processos em tempo 
recorde. Parabéns a 
todos os profi ssio-
nais envolvidos e 
sempre contem com 
o apoio da diretoria 
da Ordem no que 
precisarem”.

“Estamos traba-
lhando de maneira 
muito célere. Todos os 
processos de 2009 já 
foram julgados e até o 
mês de outubro jul-
garemos os referentes 
a 2010. Não haverá 
prescrição”. 

O presidente do 
TED acrescentou que 
no dia 29 de julho 
participou de Encon-
tro de Presidentes dos 
Tribunais de Ética e 
Disciplina (TED) da 
OAB Nacional, em 
Brasília.
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OAB/Rondonópolis inaugura sala em 
penitenciária 

OAB/VG e Comissões 
tratam de ISSQN 
para escritórios 

A diretoria da Sub-
seção de Rondonópolis 
inaugurou a sala dos 
advogados na Peniten-
ciária da Mata Grande, 
naquele município. De 
acordo com o presi-
dente da subseção, 
Ronaldo Batista Alves 
Pinto, o espaço será 
fundamental para a 
atuação dos profi ssio-
nais do direito. “Com 
o objetivo de ofertar 
melhores condições de 
trabalho aos advoga-
dos e advogadas atuan-
tes na área criminal e 
que precisam conver-
sar com seus clientes 

no presídio da Mata 
Grande, conseguimos, 
com o apoio da dire-
toria da Seccional, um 
aparelho de ar con-
dicionado e cadeiras. 
Também agradecemos 
as diretorias da Sec-
cional e da Comissão 
do Jovem Advogado 
da nossa subseção pela 
parceria”.

O presidente da 
OAB/Rondonópolis 
acrescentou que em 
conversa com o diretor 
do estabelecimento 
penal, acordaram algu-
mas mudanças para o 
local, como melhoria 

na divisória de vidro 
existente, tendo em 
vista a difi culdade de 
comunicação entre 
advogado e cliente. 
“Também conversa-
mos sobre a reforma 
dos parlatórios no 
anexo (cadeia públi-
ca) e informamos que 
doaremos dois venti-
ladores para melhorar 
a circulação do ar nos 
ambientes. A subseção 
está de portas abertas 
para ajudar a melho-
rar o atendimento 
dos advogados e dos 
reeducandos nessas 
instituições”.

As diretorias da Subseção da OAB/
MT de Várzea Grande e das Comissões Te-
máticas de Direito Tributário, de Defesa das 
Prerrogativas, e de Política Urbana e Direito 
Municipal da subseção participaram de reu-
nião com representantes da Central de Im-
posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) sobre a alíquota do imposto para os 
serviços de advocacia na cidade e o projeto de 
lei referente ao alvará de funcionamento de 
escritórios de advocacia e contou com a parti-
cipação de membros da Comissão de Estudos 
Tributários e Defesa do Contribuinte da OAB/
MT, do procurador-geral e fi scal de Várzea 
Grande, e de advogados e advogadas.

A presidente da OAB/VG, Flavia Moretti, 
informou a situação vivenciada pela advoca-
cia e que o advogado contribuinte individual 
deve ter seu alvará de localização e funcio-
namento, cadastrando-se como autônomo e 
pagando o imposto em uma parcela fi xa anual, 
além das sociedades civis recolhendo como as 
empresas na alíquota 5% por nota emitida.

O presidente da Comissão de Estudos 
Tributários e Defesa do Contribuinte da OAB/
MT, Darius Canavarros, ressaltou que em 
Cuiabá o sistema é diverso e mais benéfi co 
para as sociedades, as quais também recolhem 
como ISSQN uma parcela fi xa anual por nú-

meros de profi ssionais que compõem a socie-
dade. A OAB/VG pretende que o município 
adote a tributação aos escritórios e sociedades 
de Várzea Grande, no mínimo, como ocorre 
em Cuiabá. Ficou estabelecido que a Prefeitu-

ra fornecerá números de contribuintes cadas-
trados (advogados e sociedade civis) junto à 
Central de ISSQN para subsidiar os estudos 
e requerimentos da OAB/VG para a devida 
adequação às normas legais.
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Advogados inscritos na OAB/MT têm ferramenta gratuita 
Advogados inscritos na OAB/MT adimplen-

tes com a anuidade têm à disposição de forma 
gratuita o serviço de acompanhamento de 
publicações Advise Liber. 

O acesso ao Portal Líber está disponível no 
site da Seccional, no link “Serviços Online – 

Líber”. Clicar no ícone “Inscreva-se” e depois 
no ícone da OAB/MT. 

Assim, o advogado pode acessar diariamen-
te os documentos disponibilizados nos diários 
ofi ciais, cuja utilização é simples e prática, 
possibilitando o cadastramento ilimitado de e-

mails para o recebimento das notifi cações. To-
das as publicações jurídicas fi cam disponíveis 
no Líber onde, para ter acesso, é necessário 
“logar” com o número da OAB e a senha ca-
dastrada. Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (43) 3339-1000.

Várzea Grande e Nova 
Mutum realizam arraiá 

Duas subseções realizaram festa caipira para 
reunir operadores do direito, familiares e ami-
gos em julho. A OAB/Nova Mutum contou com 
quase 100 pessoas entre advogados, advogadas, 
servidores do Fórum, Vara do Trabalho, Minis-
tério Público. 

O presidente da Subseção, Cesar Boni, disse 
que “o sucesso da 2ª Festa Junina selou positi-
vamente os anseios de torná-la uma tradição em 

Nova Mutum, trazendo-nos a grata satisfação 
de reunir os advogados, familiares e convidados 
em um divertido evento caipira”.

A OAB/VG reuniu mais de 400 pessoas e foi 
prestigiado pelo presidente da OAB/MT, Maurí-
cio Aude; pela vice-presidente, Cláudia Aquino; 
diretoria da subseção, advogados, advogadas, 
familiares e amigos. 

A animação fi cou por conta da dupla Lukas 
& Nathan. A presidente da OAB/VG, Flávia 
Moretti, destacou que todo valor arrecadado 
será revertido para equipar o auditório da sede 
da OAB/VG com sonorização e multimídia a 
fi m de proporcionar um ambiente mais confortá-
vel e agradável aos profi ssionais do direito para 
efetivar o convenio com a AASP e transmitir as 
aulas telepresenciais. (Com informações do site 
www.vgnews.com.br)
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OAB/Sinop orienta 
caminhoneiros sobre 

legislação 

OAB/MT faz parceria    
com Pró Valores  

OAB altera data de 
provas objetivas do 

último Exame do ano 
A Coordenação do XV Exame de Ordem 
Unifi cado da OAB alterou a data de realização 
das provas objetivas em razão de terem sido 
confi rmadas as provas do Enem 2014 nos dias 
8 e 9 de novembro de 2014. As datas coincidi-
riam com a 1ª fase do referido Exame. Assim 
o calendário foi alterado conforme comunica-
do abaixo:

Publicação do Edital de Abertura:
26/09/2014

Período de Inscrição: 
26/09/2014 a 09/10/2014

Prova Objetiva - 
1ª fase: 16/11/2014
Prova prático-profi ssional - 
2ª fase: 11/01/2015

A OAB/Sinop é a mais nova parceira 
do projeto Pró Valores desenvolvido 
pelo Conselho de Desenvolvimento 
do Norte de Mato Grosso (Code-

norte), onde advogados participam de atividades 
educacionais em escolas do município. De acor-
do com o presidente do Conselho, Guilherme 
Bustamante, o projeto foi lançado em maio deste 
ano, está presente em 36 escolas e tem o objetivo 
de resgatar valores sociais que resultem em uma 
sociedade mais fraterna, fortalecendo o valor da 
família, da paz, igualdade e do cuidado com as 
crianças e adolescentes.  “Sabemos da importân-
cia da OAB e a instituição também tem atuado 
constantemente junto a sociedade. Acredito que 
a presença dos advogados, com sua carga pro-
fi ssional e pessoal, irá agregar muito ao projeto, 
principalmente tendo como base o elevado nú-
mero de crianças e adolescentes envolvidos com 
a criminalidade. Esses profi ssionais podem expor 
como funciona essa realidade, riscos e de como 
determinados valores são determinantes entre um 
futuro tranquilo, de sucesso e um caminho tortu-
oso”.

O foco do projeto são estudantes com idade 
entre 5 e 14 anos. Para o presidente da OAB Si-
nop, Felipe Guerra, as ações estão ligadas direta-
mente ao combate a uma grave mazela social, a 
falta de segurança e o crescente número de crian-
ças e adolescente envolvidos em delitos. “O Pró 
Valores irá trabalhar a base, inserindo bons exem-
plos, falando claramente da realidade e explican-

do a esse público o que uma ação de gentileza, 
caráter e boa conduta resultam ao longo da vida e 
também de como as escolhas erradas podem gerar 
consequências irremediáveis ou de difícil solução. 
Sentimo-nos honrados pela credibilidade e pelo 
convite e a Ordem irá contribuir da melhor forma 
possível para que as metas dessas ações sejam 
alcançadas”. 

 Capacitação do Conselho Tutelar - A 2ª Jor-
nada de Capacitação do Sistema de Garantia de 
Direitos de Mato Grosso para os Conselheiros 
Tutelares, em Sinop, contou com a participação 

de representantes de cerca de 80 municípios e 
teve apoio da Subseção local. O encontro foi 
promovido pelo Conselho Tutelar da cidade em 
parceria com a Associação de Conselheiros e Ex-
Conselheiros Tutelares do Estado. De acordo com 
o secretário-geral da subseção, Diego Melo, é 
fundamental que os conselheiros tutelares rece-
bam orientações sobre o que a legislação determi-
na dentro da área em que atuam. O Conselho Tu-
telar de Sinop é polo da 12ª Região, responsável 
pela demanda de 14 municípios circunvizinhos.  
Fonte: OAB/Sinop

A Subseção de 
Sinop orientou cami-
nhoneiros sobre direi-
tos e deveres previstos 
na legislação e que se 
referem ao trânsito e 
a categoria. A ação foi 
realizada no dia 25 de 
julho, data em que se 
comemora o Dia do 
Motorista e do Cami-
nhoneiro. Segundo o 
Detran/MT, até maio 
deste ano o Estado 
registrou 89.635 cami-
nhões em circulação. 
Somente em Sinop 
são 5.022 unidades do 
veículo. As orientações 
foram repassadas por 
três equipes de advo-

gados. 
De acordo com o 

presidente da Comissão 
do Direito do Trabalho, 
Jorge Augusto Silves-
tre, foram abordados 
assuntos como salário, 

jornada de trabalho, 
deveres determinados 
pela legislação para 
a categoria e outros. 
“Entre as principais 
obrigações do cami-
nhoneiro e de qualquer 

motorista estão certa-
mente os cuidados com 
a segurança do veículo, 
perícia e prudência no 
trânsito respeitando o 
que determina a sinali-
zação e a lei”.


