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TJMT firma compromisso com a OAB-MT de
publicar atos processuais no DJe até outubro
O

Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (TJMT) assumiu compromisso com a OAB-MT de que até outubro, a intimação dos advogados dentro do
Processo Judicial Eletrônico (PJe) será através do Diário de Justiça Eletrônico (DJe),
conforme Resolução 234/2016 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ).
O presidente da OAB-MT Leonardo
Campos apresentou o pleito ao presidente
do TJMT, desembargador Paulo da Cunha,
em reunião no dia 6. “Apresentamos ao
TJMT nesta reunião, alguns pleitos da Seccional, como a necessidade de intimação
dos advogados dentro do PJe através do DJe,
e tivemos o compromisso de que em outubro será resolvido”, afirmou.
A Resolução 234/2016 de 13 de julho,
em seu art. 14 determina a publicação dos
atos processuais decorrentes do PJe e do
Projudi via Diário de Justiça Eletrônico.
A Comissão de Direito Eletrônico (Codel) já havia requerido em 27 de julho, que o
TJMT realizasse a imediata publicação de atos
processuais no DJe, por ser este uma das reivindicações antigas da advocacia e havia sido
apresentado ao Judiciário estadual no dia 25
de abril. As Seccionais da OAB em todo o país
entraram junto ao CNJ com o mesmo pleito.
A Resolução nº 234 também institui
a Plataforma de Comunicações Processuais
(Domicílio Eletrônico) e a Plataforma de
Editais do Poder Judiciário.

O DJEN substitui os atuais diários de
justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do
Poder Judiciário e estará disponível no site
do CNJ, e sua publicação substitui qualquer
outro meio de publicação oficial, para fins de
intimação, à exceção dos casos em que a lei
exija vista ou intimação processual.
Os órgãos do Poder Judiciário terão um
prazo de 90 dias para adequação de seus sistemas junto a Plataforma de Comunicações
Processuais que gerará o DJEN, a contar da
publicação dos requisitos previstos na norma,
contudo, até que seja implantado o DJEN, as
intimações dos atos processuais deverão ser
realizadas via Diário de Justiça Eletrônico
(DJe) do próprio órgão (TJMT).

Tangará reivindica ampliação
e reforma do Fórum ao TJMT

A

ampliação e a reforma do Fórum de Tangará da Serra foram
um dos temas que estiveram na pauta da
reunião entre o presidente da OAB-MT
Leonardo Campos, presidente da Subseção de Tangará da Serra Kleiton de Carvalho e do presidente do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso (TJMT), desembargador
Paulo da Cunha, no dia 6 de setembro. O
presidente da Subseção de Tangará destacou também a finalização da obra do
Fórum do município de Barra do Bugres.
“Ratificamos a pauta com relação
à ampliação do Fórum de Tangará e a
reforma futura, e também viemos trazer
uma pauta urgente com relação à finalização da obra do Fórum de Barra do Bugres, que vai culminar com a implanta-

ção do Processo Judicial Eletrônico (PJe)
na Comarca”, afirmou.
Sobre a demanda relacionada à
Tangara da Serra, o presidente da Subseção explicou que o projeto de ampliação está em franco andamento, e que a
previsão do TJMT é de que ainda este
ano saia a ordem de serviço da ampliação do Fórum do município.
Já sobre a conclusão do Fórum de
Barra do Bugres, o TJMT informou que o
edital está em fase de publicação. O presidente da Subseção também pontuou que
outro tema abordado foi com relação a
proposta de ampliação do Fórum de Sapezal para que culmine com a elevação da
Comarca, além de outras reivindicações
referentes à servidores e juízes.

OAB-MT cobra do TJMT
certidão de indisponibilidade
em peticionamento eletrônico

P

ara cumprir determinação
do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e assegurar ao advogado maior agilidade a OAB-MT
cobrou do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso (TJMT) a emissão de
certidão de indisponibilidade devido à insuficiência no sistema eletrônico e suspensão de prazo.
A reivindicação foi apresentada em reunião entre o presidente
da OAB-MT Leonardo Campos e o
presidente do TJMT, desembargador
Paulo da Cunha no dia 6 de agosto.
Leonardo Campos destacou
falhas ocorridas com frequência
junto aos programas de peticionamentos eletrônicos como o Processo Judicial Eletrônico (PJe), Projudi e PEA.
Além disso, o presidente da
OAB-MT também pontuou a Resolução do CNJ 185/2013 que menciona que toda indisponibilidade
nos programas devem ser registradas.
“Solicitamos ao TJMT a necessidade de disponibilizar com
mais rapidez, cumprindo determinação do CNJ, a certidão de
indisponibilidade quando ocorre

qualquer insuficiência no sistema eletrônico”, explicou Leonardo
Campos.
Com isso, a OAB-MT requer
do TJMT que toda indisponibilidade, superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, devem ser registradas, e deve estar disponível para
emissão, no site do órgão a respectiva certidão de indisponibilidade.
Também participaram da reunião, a corregedora-geral do TJMT,
desembargadora Maria Erotides, o
juiz de direito e presidente do Comitê Gestor do PJe, João Thiago de
França Guerra, o secretário-geral
da OAB-MT Ulisses Rabaneda, o
presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas (TDP) André
Stumpf, conselheiro federal da
entidade Josemar Carmerino dos
Santos, presidente da Comissão de
Direito Eletrônico (Codel) Gonçalo Adão, presidente da Comissão de Estudos da Lei de Falência
e Recuperação de Empresas Marden Elvis Fernandes Tortorelli, os
conselheiros estaduais Samir Hammoud e Luiz Carlos Assunção e o
presidente da Subseção de Tangará
da Serra Kleiton de Carvalho.

4 - Jornal da OAB-MT - Setembro/2016

Comissões

www.oabmt.org.br

Palestras e debates marcam evento
“Setembro Consumidor” na OAB-MT
L

imitação da Internet banda
larga, contrato de compra e
venda de imóveis na planta, plano de
saúde, entre outros, foram alguns dos
temas debatidos de 14 a 16 de setembro
na OAB-MT durante o “Setembro Consumidor”, evento realizado em parceria
com o Procon Municipal. A programação contou com palestras e debates sobre a defesa do consumidor.
Presidente da Comissão de Defesa
do Consumidor da OAB-MT Rodrigo Palomares citou alguns exemplos dos temas
tratados durante o evento.
“O Setembro Consumidor é importante para toda a sociedade por
trazer palestrantes renomados para o
nosso município e discutir aqui desde a
situação da limitação da Internet banda
larga que acontece no país, contrato de
compra e venda de imóveis na planta,
plano de saúde, a Agência Nacional de
Aviação (Anac) quer limitar direitos co-

brando bagagem quando vamos viajar
de avião, entre outras situações do direito do consumidor”, explicou.
Já o presidente da OAB-MT Leonardo Campos que participou da abertura do
evento no dia 14 de setembro, agradeceu
a parceria com o Procon municipal para
debater um tema tão relevante para a sociedade e em especial para o consumidor.
“O consumidor é sempre o lado
mais frágil da relação de consumo, e
precisa de toda proteção do arcabouço
legal. O Código de Defesa do Consumidor foi criado há 26 anos atrás e precisa estar em sintonia com mudanças da
sociedade. Nada mais importante que
trazer órgãos de defesa do consumidor
para a casa da democracia, a advogada
da sociedade e discutir políticas e normativas que regem a defesa do consumidor, que é o lado hipossuficiente, desigual e por isso é preciso esmiuçar esta
legislação”, afirmou.

Mutirões realizam quase 700 atendimentos
R

ealizados durante o 2º Setembro Consumidor, os três
Mutirões de Atendimento e Conciliação com a CAB e a Energisa atenderam um total de 687 pessoas, sendo
371 audiências com acordo.
Para auxiliar nas relações com
as empresas prestadoras de serviços
essenciais, como fornecimento de
água e energia, a OAB-MT, em parceria com o Procon Municipal, realizou
o Mutirão de Atendimento e Conciliação com a CAB e a Energisa.
Presente em quase todos os atos
do dia a dia, a relação de consumo
envolve uma série de direitos para
resguardar quem compra e quem

vende produtos ou serviços mas,
apesar dos 26 anos que o Código de
Defesa do Consumidor (CDC) completa em 2016, ainda existem muitas
dúvidas.
Membros das comissões de Defesa do Consumidor (CDC), de Direito Previdenciário e Direito do Trabalho prestaram orientação jurídica
nos bairros Pedra 90, CPA e no Centro de Cuiabá, na Praça Alencastro.
A equipe esteve à disposição
para esclarecer as dúvidas da comunidade em relação ao Direito do
Consumidor. Foram realizadas palestras para estudantes e comunidade
com distribuição de cartilhas.

Mato Grosso sedia 1º Colégio de Presidentes de Comissão de Defesa do Consumidor

D

urante as comemorações do 2º
Setembro Consumidor, promovido pela OAB-MT foi instituído o 1º
Colégio de Presidentes de Comissão de
Defesa do Consumidor (CDC).
Presidentes das CDC de pelo menos 20 estados brasileiros se reuniram em
Cuiabá nos dias 14 a 16 de setembro e,

com a formação do Colégio de Presidentes, discutiram conjuntamente, em âmbito
nacional, os principais temas relacionados
às relações de consumo.
O Colégio de Presidentes de CDCs
foi presidido pela conselheira federal Marieh Miranda e teve o presidente da CDC
de Mato Grosso, Rodrigo Palomares, na

vice-presidência. Além da definição da
diretoria, neste primeiro encontro foram
tratados os estudos temáticos mensais,
criado o Núcleo de Ações Civis Públicas
de Estudo Permanente e a definição pela
realização de informativos voltados para
o público da advocacia.
Durante o encontro também fo-

ram discutidas as campanhas nacionais Bagagem Sem Preço, que será
ampliada em todos os estados, e Mero
Aborrecimento Tem Valor, idealizada
pela OAB-MT, que recebeu um parecer conjunto de todos os presidentes
e será entregue às autoridades em um
ato nacional.
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Convênio firmado entre OAB-MT e MT Fomento
garante condições especiais à jovem advocacia
O

impulso para a
jovem advocacia abrir o próprio negócio foi dado em convênio
firmado entre a Ordem
dos Advogados do Brasil
– Seccional Mato Grosso
(OAB-MT) e a agência de
fomento do Estado, MT
Fomento para o projeto
Advocacia Empreendedora, no dia 30, durante
a sessão do Conselho da
entidade.
Idealizado pela Comissão de Jovem Advogado (Cojad) da OAB-MT
em conjunto com a MT
Fomento, o projeto disponibiliza linhas de créditos
com recursos que variam
de R$20 mil a R$60 mil,
com taxa de juros diferenciada, sendo
1,70% ao mês para pessoa física sem bônus
de adimplência e com o bônus o valor fica
em 1,45%. Já para pessoa jurídica o valor
diminui, sem o bônus de adimplência é de
1,4% ao mês e com o bônus vai para 1,19%.
Presidente da OAB-MT Leonardo
Campos ressaltou que mais um compromisso da gestão foi cumprido com o projeto Advocacia Empreendedora. “Esta foi
uma das nossas bandeiras propostas com
a jovem advocacia. O primeiro passo foi

dado com este apoio possibilitamos taxas
de juros com preços diferenciados. Foram
nove meses de negociação que atenderá
toda a jovem advocacia em todo Estado
de Mato Grosso. Os mesmos benefícios
serão concedidos aos advogados do interior. Este convênio não tem barreiras geográficas”.
Para o presidente da Cojad, Mario Medeiros Neto o projeto permite dar
um impulso à jovem advocacia em Mato
Grosso. “O projeto surgiu desta forma,

Comissão de Direito Sindical
discute demandas no TRT/MT

A

Comissão de Direito Sindical da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso
(OAB-MT) se reuniu com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho
de Mato Grosso (TRT/MT), desembargadora Beatriz Theodoro, no início
desta semana.
Instituída neste ano, a Comissão de
Direito Sindical apresentou seu trabalho
ao TRT/MT e as demandas do setor.
Entre as principais preocupações elencadas pelo presidente da comissão, Diego Fernando Oliveira, está
a fixação dos honorários assistenciais
– conferidos aos advogados que representam trabalhadores por meio de seus

sindicatos de classe – nas sentenças judiciais. Isso porque o percentual, que
pode varia de 10% a 20%, conforme determina a legislação, estabelecido pelo
juiz, nem sempre observam a complexidade processual.
Outros pontos discutidos em
relação à estrutura do TRT/MT levaram em consideração os avanços já
alcançados em diversos setores e outros que ainda preocupam os usuários
da Justiça do Trabalho, como o setor
de Contadoria, por exemplo, onde a
Comissão tem observado demora no
cumprimento de alguns prazos e inconsistência em determinados cálculos em relação à sentença.

em conversas com a jovem advocacia em
todo Estado e nasce como um impulso,
para dar força a jovem advocacia. E de
maneira colaborativa fizemos junto à MT
Fomento este projeto que é de grande valia para a advocacia”.
Diretor financeiro da MT Fomento,
Levi Saliés Filho destacou que a agência
está de portas abertas para receber a jovem advocacia. “Esta linha especial concedida aos jovens advogados possibilita
que possam empreender, e analisaremos

caso a caso dos que
buscarem a MT Fomento. Estamos à disposição para atender a
todos”.
O vice-presidente da Cojad, Vinícius Miranda pontuou que a iniciativa
surgiu da análise do
mercado profissional, altamente competitivo e complexo.
Além disso, Vinícius
Miranda observa que
esta taxa de juros pratica no projeto Advocacia Empreendedora
não existe no mercado de trabalho.
É considerado
jovem advogado todos os que possuem até cinco anos de
inscrição na OAB-MT. Para conhecer
mais sobre o projeto basta acessar o link
em Serviços Online: Advocacia Empreendedora. A partir daí é só preencher os
dados necessários do formulário padrão
que serão encaminhados diretamente à
MT Fomento, que entrará em contato
com cada advogado para dar continuidade, com a documentação necessária e
procedimentos até a finalização da tomada de crédito.

Simpósio de Direito Tributário
debate a reforma tributária em MT

A

reforma tributária, o processo administrativo e o Estatuto da Micro e Pequena Empresa foram
os temas pertinentes ao Estado de Mato
Grosso debatidos durante o 1º Simpósio de Direito Tributário que aconteceu
na Ordem dos Advogados do Brasil –
Seccional Mato Grosso (OAB-MT) nos
dias 28 e 29 de setembro.
Presidente da Comissão de Estudos Tributários e Defesa do Contribuinte, Carlos Roberto de Cunto
Montenegro destacou a atuação dos
advogados tributaristas em Mato
Grosso. “Os advogados tributarias
aqui do Estado vêm se empenhando
nos debates sociais que acontecem
acerca da matéria tributária. A discus-

são destes temas foi a ideia principal
para a realização do 1º Simpósio de
Direito Tributário”, salientou.
Os reflexos do novo Código de
Processo Civil (CPC) no processo
tributário, a suspensão de segurança
também foram alguns dos temas tratados durante o Simpósio.
“Hoje, em Mato Grosso, a gente
vive um momento tributário histórico.
Um momento de reforma tributária,
um momento onde o Direito Tributário está muito em evidência, então
nada melhor do que discutir ideias,
propostas e alterações na legislação
para agregar valor aos debates que vem
sendo travados e transmitir e debater o
conhecimento”, afirmou.
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OAB-MT e Amatra assinam termo para solucionar
conflitos entre advogados e magistrados
A

resolução de eventuais conflitos entre advogados e magistrados da área trabalhista foi objeto
de termo de cooperação assinado entre a OAB-MT e a Associação dos Magistrados Trabalhistas da 23ª Região
(Amatra XXIII) no dia 30, durante a
sessão do Conselho da entidade.
Uma iniciativa pioneira do presidente da OAB-MT Leonardo Campos
em conjunto com a secretária-geral
adjunta Gisela Cardoso e o presidente
da Amatra Aguinaldo Locatelli. Para
a assinatura do termo de cooperação
também estiveram presentes a presidente do Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região, desembargadora Maria Beatriz Theodoro e o presidente da
Associação dos Advogados Trabalhistas (Atramat), Leonardo Bressane.
Presidente da OAB-MT ressaltou
que a gestão busca resultados através do encontro, e não do confronto
e como exemplo citou a peregrinação
em Brasília junto à presidente do TRT
para tratar sobre aporte orçamentário
à Justiça do Trabalho.
“Não retomamos as Varas Itinerantes, mas esperamos que esta suspensão seja temporária e a reativemos
no ano que vem. A Justiça do Trabalho
é essencial e não aceitaremos o corte
ideológico, principalmente neste órgão que distribui justiça para as ca-

madas que mais precisam deste apoio
social”, afirmou Leonardo Campos.
Já o presidente da Amatra pontuou a importância do termo de acordo, por garantir o diálogo e a conciliação. “Todos perdem no conflito e
o diálogo é a solução para encontrar
o melhor caminho. A OAB e a magistratura são indispensáveis e é preciso
resguardar as prerrogativas dos profissionais. Parabenizo a iniciativa deste termo de acordo”, disse Locatelli.
A presidente do TRT 23ª Região,
desembargadora Beatriz Theodoro
lembrou que as tratativas para o termo
de acordo se iniciaram em seu gabinete. “A característica da nossa gestão é

a da conciliação e encontramos a OAB
sempre de portas abertas, por isso expomos nossas mazelas como o corte
orçamentário, por saber que temos
apoio e a advocacia é sensível a este
momento que a Justiça do Trabalho
passa”, citou.
A desembargadora também
destacou o empenho da OAB-MT
ao reunir a bancada federal de Mato
Grosso para tratar sobre o corte orçamentário na Justiça do Trabalho.
“A OAB com a sua força conseguiu
reunir toda a bancada federal para
tratarmos sobre este tema. E me sinto
honrada em estar nesta que é a minha
primeira Casa para testemunhar a as-

sinatura deste termo de acordo”.
Secretária-geral adjunta da OAB-MT, Gisela Cardoso reafirmou que a
entidade tem o compromisso de estar
aberta para a solução de problemas.
“Estamos abertos à solução de conflitos de forma mais rápida, temos nesta
a gestão da união, e por isso este é o
nosso compromisso desde o início”.
O termo de cooperação assinado nesta sexta-feira (30) é exemplo
do que a OAB-MT já havia celebrado
em conjunto com a Associação Mato-grossense de Magistrados (Amam)
para a criação de uma comissão interinstitucional para resolução de conflitos, firmado em junho.

TRE-MT atende OAB-MT e assegura até OAB-MT requer tempo maior de intervalo
dezembro protocolo de petições urgentes entre audiências agendadas no TRT 23

A

tendendo pedido formulado pela OAB-MT, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT)
alterou o artigo 2º da Portaria nº
441/2015 e assegura até o dia 19 de
dezembro deste ano, aos advogados
o direito de protocolizar petições de
natureza urgente durante o período
de expediente interno.
A Portaria nº 441/2015 estabelece o horário de funcionamento da
Secretaria do Tribunal, Cartórios Eleitorais e Centrais de Atendimento ao
Eleitor no período eleitoral de 2016.
Com isso, a presidente do TRE-MT, desembargadora Maria Helena
Póvoas considerou o pedido da OAB-

-MT e a indispensabilidade do advogado à administração da justiça.
O artigo 2º da Portaria 441, que
dispõe sobre os horários de atendimento: “Nos Cartórios Eleitorais e
Centrais de Atendimento ao Eleitor o
período compreendido entre 9h e 12h
será destinado à realização de atividades internas e, das 12h até 19h, para
atendimento ao público externo”.
Passa a vigorar com a inclusão
de um terceiro parágrafo: “Até o dia
19 de dezembro de 2016 é assegurado
aos advogados o direito de protocolizar petições de natureza urgente durante o período de expediente interno
de trata o caput”.

A

OAB-MT requereu do Tribunal Regional do Trabalho 23ª
Região (TRT 23) o agendamento das
audiências na 4ª Vara do Trabalho com
espaço de tempo maior, tendo em vista
a reclamação da advocacia referente ao
tempo exíguo entre as audiências.
Conforme reclamações da classe à
OAB-MT, o agendamento para audiências
na 4ª Vara do Trabalho tem uma diferença
de horário entre três a cinco minutos.
“O espaço entre uma e outra audiência é muito exíguo e tal procedimento pode
acarretar atrasos consideráveis, desorganizando os demais compromissos das partes
e dos advogados, sem contar que sobrecarrega magistrados e servidores, refletindo
nas respectivas qualidades de vida, bem
como nos serviços públicos por eles prestados”, pontuou a OAB-MT em seu pedido.

Diante do exposto pela OAB-MT,
a presidente do TRT 23, desembargadora
Beatriz Theodoro destacou que as audiências em que constatou-se intervalos de apenas três minutos trataram-se de audiências
designadas para encerramento da instrução, ambas adiadas para setembro, sendo
que as outras atendem tempo programado
de intervalos indicados em Recomendação
da Corregedoria Regional.
Além disso, o TRT 23 assegura que
as Varas do Trabalho têm envidado esforços para agendar um número razoável de
audiências nesse espaço de tempo de modo
a impactar o mínimo possível o andamento dos processos, tendo em vista que em
decorrência do corte orçamentário, é vedada a permanência de servidores e magistrados a partir das 15h30 nas dependências
do Tribunal.
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Debate de alto nível marca confronto de
candidatos à Prefeitura de Cuiabá na OAB-MT
C

onfronto de ideias e de propostas entre os candidatos à
Prefeitura de Cuiabá marcou um debate
de alto nível realizado pela OAB-MT
no dia 13 de setembro. A iniciativa faz

parte da campanha “Voto não tem preço, tem consequência” idealizada pela
entidade.
O presidente da OAB-MT Leonardo Campos em seu discurso ressal-

tou a importância do debate e a atuação
da entidade enquanto casa das liberdades democráticas.
“Realizamos o debate na OAB-MT
com a presença de todos os candidatos
e da candidata. Excelente nível. Ganhou
a democracia. Ganhou a cidadania.
Debates de ideias e propostas. Cuiabá
agradece e espera o comprometimento

de todos para construirmos uma cidade
melhor”, afirmou.
Para iniciar o debate, Leonardo
Campos fez uma pergunta em comum
a todos os candidatos referente ao cenário pós-Copa vivenciado pela Capital,
com obras inacabadas e como o eleito
resolverá estes desafios diante do cenário de crise econômica em todo o país.

Denúncias realizadas no dia
da eleição correspondem a 14%

N

o dia 2 de outubro, os
eleitores ficaram atentos
às práticas de seus candidatos e utilizaram o aplicativo Eleitor Fiscal,
desenvolvido pela OAB-MT para denunciar as irregularidades cometidas
no dia da votação.
Quase 14% das denúncias recebidas ao longo do mês por eleitores de
todo o país foram efetuadas no dia da
votação. Com mais de 2 mil downloads
do aplicativo, moradores de 17 estados
da federação utilizaram o Eleitor Fiscal
para apontar as irregularidades cometidas durante a campanha eleitoral.
Somente no último domingo,
eleitores de nove estados escolheram o
Eleitor Fiscal para enviar duas denúncias. A maior parte delas diz respeito à
boca de urna.
Ao longo do mês, os eleitores mato-grossenses representaram
10% de todos que utilizaram o aplicativo criado pela OAB-MT. Os paulistas foram os que mais utilizaram o

Eleitor Fiscal.
Todas as denúncias recebidas
foram encaminhadas para o Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso
(TRE-MT) para que fossem adotadas
as medidas cabíveis e para as seccionais da OAB de onde se originaram as
denúncias.
A iniciativa do desenvolvimento
do aplicativo integra a campanha “Voto
não tem preço, tem consequência”, encampada pela OAB-MT desde antes do
período eleitoral, com a realização de
palestras para todos os envolvidos na
campanha, debates dos candidatos às
prefeituras e orientações sobre a legislação eleitoral.
No aplicativo também é possível
encontrar o compilado de leis eleitorais
em vigor no pleito de 2016. Vale ainda
ressaltar que as denúncias podem ser
acompanhadas de fotos e vídeos e encaminhadas de maneira sigilosa, resguardando a identidade do eleitor que
não desejar se identificar.

Prazo para renegociação é
prorrogado para 31 de dezembro

O

s advogados têm a oportunidade de renegociar seus débitos
junto à Ordem dos Advogados do Brasil
– Seccional Mato Grosso (OAB-MT) até
o dia 31 de dezembro. A prorrogação do
prazo consta na Resolução nº 210, de 29
de setembro. A OAB-MT efetua o parcelamento de débitos vencidos em exercícios
anteriores em até 18 parcelas mensais.
Com isso, prorroga-se o disposto
no art. 5º da Resolução nº 17 de fevereiro deste ano, que dispõe sobre as
formas de renegociação de débitos junto à entidade.
As possibilidades de pagamento
são: à vista ou em duas parcelas, os juros
de mora e a multa tem 100% de desconto;
de três a seis parcelas será concedido 75%

de desconto em juros de mora e 60% de
desconto na multa; de sete a 12 parcelas o
desconto para juros de mora será de 50%
e para a multa de 30%; de 13 a 18 parcelas,
o desconto é de 30% para juros de mora
e 20% para a multa. No cartão de crédito
em até 5x será concedido 100% de desconto em ambos.
Para os débitos já cobrados pela via
judicial, a renegociação deverá ser efetivada diretamente junto à Procuradoria
da OAB-MT, aproveitando-se os mesmos
termos da resolução nº 17.
Aos advogados interessados em
renegociar seus débitos com a OAB-MT
basta entrar em contato com a Tesouraria
pelos telefones (65) 3613-0918/0919 ou
via e-mail em renegocie@oabmt.org.br
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TJMT autoriza pagamento de
diligências por meio de transferência
A

tendendo ao pedido formulado pela
OAB-MT, o presidente do
Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (TJMT), desembargador Paulo da Cunha recomendou que os juízes diretores dos
Foros das Comarcas do Estado autorizem o recolhimento
das diligências dos oficiais de
justiça mediante transferência
em caixa eletrônico.
Diante da greve dos
bancários, os advogados e as
partes ficam impossibilitados de fazer o recolhimento
das diligências de oficiais de
justiça, uma vez que o pagamento é feito por intermédio
de guia de depósito específica
emitida pela Central de Distribuição ou Central de Mandados de cada comarca, não
havendo implantado sistema
de emissão online.
“Independentemente

desta situação excepcional,
a questão das transferências
para pagamento de diligências já estava encaminhada
pela OAB-MT e a expectativa
é de que haja uma resolução
agora em outubro”, destacou o
presidente da OAB-MT, Leonardo Campos.
Inclusive, em alguns
locais já está disponível o pagamento de diligências de
oficiais de Justiça mediante
transferência, como em Várzea Grande, por exemplo.
Conforme a recomendação do presidente do TJMT
para o período de greve, o recolhimento das diligências dos
oficiais de justiça mediante
transferência em caixa eletrônico deverá ocorrer em conta
a ser indicada pelo juízo ou
a parte deverá informar que
oferecerá meios para o cumprimento do mandado.

Justiça Federal atende OAB-MT e prorroga prazo
para recolhimento de custas e despesas processuais
A

OAB-MT assegurou à advocacia a prorrogação para
o primeiro dia útil após o término da
greve dos bancários, para recolhimento
de custas e despesas processuais, bem
como dos depósitos judiciais no âmbito da Justiça Federal de Mato Grosso e
ainda, que a comprovação nos autos seja
feita em até cinco dias após a sua efetivação. O pedido da entidade foi de-

ferido pelo Juiz Federal da 1ª Vara/MT,
Ciro José de Andrade Arapiraca.
A OAB-MT destacou que a greve
deflagrada pelos bancários no dia 5 de
setembro e por tempo indeterminado,
atinge 100% das agências em todo Estado, conforme divulgado pelo sindicato da categoria.
“Com isso os advogados e as partes estão impedidos de realizar opera-

ções bancárias relacionadas aos processos judiciais, tais como, pagamento de
custas, despesas processuais e depósitos
judiciais, podendo acarretar inegáveis
prejuízos em decorrência de preclusão
dos autos processuais”, ressaltou a solicitação da entidade.
Rondonópolis – A Juíza Federal
e Diretora da Subseção Juliana Maria da

Paixão Araújo também atendeu pleito e
deferiu pedido da Subseção de Rondonópolis, sob presidente Stalyn Paniago.
A decisão favorável à advocacia
prorroga para o primeiro dia útil após o
término da greve bancária, do recolhimento das custas, despesas processuais e
depósitos judiciais, bem como, que a respectiva comprovação dos autos se dê em
até cinco dias após sua efetivação.

OAB-MT assegura férias da advocacia com suspensão dos prazos no TRF-1

A

sseguradas pelo novo Código de Processo Civil (CPC)
as férias da advocacia ocorrem de 20
de dezembro a 20 de janeiro, e para garantir o cumprimento da legislação, a
OAB-MT solicitou ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) a suspensão dos prazos no referido período.

Conforme o pedido, a OAB-MT
solicitou a “suspensão dos prazos processuais e a suspensão de realização de
audiências e sessões de julgamentos
por órgão desse Tribunal e por seu colegiado no período de 20 de dezembro
de 2016 a 20 de janeiro de 2017, bem
assim a suspensão da publicação de

notas de expediente, a fim de assegurar
as férias aos advogados privados”.
O juiz federal Pablo Zuniga
Dourado destacou o novo CPC que
prevê em seu art. 220, a suspensão
dos prazos processuais, audiências
e sessões de julgamento no período
compreendido entre 20 de dezem-

bro a 20 de janeiro.
Com isso, a OAB-MT garante à
advocacia o período de férias previsto pelo novo CPC, bem como a suspensão dos prazos. A entidade já havia assegurado este direito junto ao
Tribunal Regional do Trabalho 23ª
Região (TRT 23).
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Sociedade adere à campanha para
climatização do Fórum de Cuiabá
A

dvogados, magistrados, servidores, imprensa e os cidadãos
que aguardavam por audiências e utilizavam os serviços do Complexo Judiciário
de Cuiabá aderiram à campanha #ClimatizaJá, lançada pela OAB-MT no dia 29.
No início da tarde do dia 30, quando os termômetros marcavam 36°, em
poucos minutos os usuários do Fórum
de Cuiabá sentiram os efeitos do calor.

Foi neste clima que a advocacia se mobilizou para mostrar a importância do investimento na infraestrutura do prédio,
que já tem mais de dez anos.
A diretoria da OAB-MT realizou
um ato para coleta de assinaturas para
o abaixo-assinado que conclama a diretoria do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (TJMT) a firmar o compromisso de se debruçar sobre o orçamento e

envidar os esforços necessários para o projeto de
climatização.
Presidente da OAB-MT, Leonardo Campos,
coletou assinaturas de
advogados, magistrados
e das pessoas que circulam pelo Complexo Judiciário lembrando que
a climatização se trata de
observância à salubridade do ambiente
de trabalho de centenas de servidores e
um incontável número de advogados e
estagiários que tem invariavelmente no
Fórum, seu local de trabalho.
De acordo com ele, a campanha
#ClimatizaJá também leva em consideração o princípio constitucional da
Dignidade da Pessoa Humana e busca
a melhor qualidade de vida para toda
a sociedade que precisa do espaço para
busca da Justiça.
Em menos de 24 horas, a campanha já contou com cerca de 500 assinaturas. O abaixo-assinado está disponível na

sede e nas salas da OAB-MT no Fórum de
Cuiabá, TJMT, Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), Justiça
Federal, Tribunal Regional do Trabalho
(TRT), nos Juizados Especiais (Edifício
Maruanã) e na Escola Superior de Advocacia de Mato-Grosso (ESA-MT).
Além de assinar o abaixo-assinado, a sociedade pode apoiar a campanha pela climatização do Fórum de
Cuiabá utilizando a hashtag #ClimatizaJá em postagens nas redes sociais
que ilustrem as dificuldades vivenciadas no Fórum da Capital em razão das
altas temperaturas.

Subseção de Rondonópolis garante retirada de cartazes da Terceira Vara Cível

A

través de pedido de providências da Subseção da OAB-MT
de Rondonópolis ao Juízo da Terceira Vara
Cível da Comarca do município, a Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso
determinou a retirada de cartazes afixados
que restringiam as consultas processuais
por advogados no gabinete da referida Vara.
Presidente da OAB de Rondonópolis, Stalyn Paniago Pereira destacou que a

Corregedoria-Geral acolheu a manifestação da Subseção. “Diante o que se entendeu fosse uma afronta a prerrogativas
profissionais, foi protocolado pedido de
providências perante a Corregedoria, não
sem antes falarmos com a Magistrada, que
se negou a retirar os cartazes, ressaltando
que atenderia os advogados, mas estes deveriam ter ciência que o gabinete não era
local de consulta, o que, indubitavelmente,

macula diretamente a literalidade do Estatuto da Advocacia da OAB”.
A Corregedoria-Geral destacou que
mesmo que a Lei nº 8.906/94 seja omissa
quanto ao local em que deve ocorrer o exame, o Código de Processo Civil supre esta
lacuna, ao dispor que o direito de examinar
os autos deve ser exercido em “cartório de
fórum e secretaria de tribunal”.
“Penso que a afixação dos carta-

9

zes com as recomendações exaradas pela
magistrada não se mostra escorreita. (...)
Com efeito, além de não colaborar para o
aprimoramento da prestação jurisdicional,
no caso concreto, a afixação dos cartazes
supracitados acaba por gerar um clima de
animosidade desnecessário entre os magistrados, servidores e advogados, razão
pela qual entendo como salutar a sua retirada”, afirmou.
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CAA/MT mantém preço e seguro de vida pode
ser contratado por parcela única de R$ 150
P

roporcionar segurança para o
profissional da advocacia e sua
família. É o objetivo da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso
(CAA/MT) ao oferecer um benefício que
já foi muito importante na vida de muitos: o seguro de vida. Com o pagamento
de apenas R$ 150 (parcela única anual), o
segurado e seus dependentes têm direito
a toda assistência.
“Mantivemos o mesmo valor cobrado nos últimos quatro anos, ou seja, R$

150, mas com aumento dos valores das
indenizações. Isso demonstra a responsabilidade da atual gestão em oferecer serviços de qualidade a preços justos para os
profissionais da advocacia”, destaca o presidente da CAA/MT, Itallo Leite.
Ele lembra que esse valor é um dos
mais baixos do mercado. “Se fôssemos
dividir o valor total anual do seguro
de vida por 12 meses, teríamos parcelas mensais de R$ 12,50 que, diante de
todas as vantagens oferecidas, tanto aos

segurados quanto a seus dependentes, é
um valor acessível”.
O seguro de vida garante indenizações nas seguintes situações: morte acidental do segurado titular; morte natural
do segurado titular e invalidez acidental
total ou parcial. Há também o Seguro de
Assistência Funeral Familiar e o serviço
de traslado do corpo.
Para facilitar o acesso dos advogados e advogadas ao benefício, a CAA/MT
encaminhou aos endereços de todos os

profissionais da advocacia (cadastrados
junto à OAB-MT) a guia para pagamento.
A adesão ao seguro de vida é voluntária e só passa a ter validade após
a confirmação da quitação do débito
pela instituição bancária. Este mesmo
procedimento vale para quem desejar
renovar o contrato.
As guias de pagamento poderão ser
pagas até o dia 31 de outubro. O seguro de
vida terá vigência por um ano a contar do
dia 1º de novembro de 2016.

CAA/MT
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CAA/MT amplia prazo e advogadas têm até
180 dias para requerer Auxílio Maternidade
A

Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso
(CAA/MT) informa que o prazo para o requerimento do
Auxílio Maternidade mudou. Agora, a advogada pode solicitar o benefício em até 180 dias a contar da data de nascimento de seu bebê.
Anteriormente, esse prazo era de 120 dias. O Auxílio Maternidade
tem valor equivalente à anuidade vigente da OAB, ou seja, R$ 725.
“Essa é uma decisão da diretoria da CAA/MT que entende ser
necessário oferecer um prazo maior para a advogada requerer o Auxílio
Maternidade. Afinal, esse é um período em que ela dedica a maior parte
de seu tempo ao bebê. Acreditamos ser essa mais uma facilidade para a
mamãe advogada nesse momento tão especial de sua vida. É mais uma
conquista para nossa classe”, explica o presidente da CAA/MT, Itallo Leite.
A vice-presidente da CAA/MT, Xênia Artmann Guerra, lembra que 2016 é – segundo o Conselho Federal da OAB – o Ano da
Mulher Advogada. “Considerando que este é o nosso ano e que o
Auxílio Maternidade da Caixa de Assistência é um projeto pioneiro
dentro do Sistema OAB, optamos pela majoração do prazo o que,
seguramente, culminará em um número maior de advogadas possibilitadas de ter acesso ao benefício”.
Instituído em 2011, o Auxílio Maternidade da CAA/MT foi pioneiro no país. Já são mais de 700 auxílios pagos, totalizando cerca de R$ 508
mil. Na atual gestão, de janeiro a agosto, o benefício já restituiu o valor da
anuidade da OAB para 105 profissionais da advocacia.
REQUERIMENTO - Para requerer o Auxílio Maternidade, a advogada deve estar adimplente com a OAB e apresentar fotocópias de sua
carteira profissional e da certidão de nascimento da criança, juntamente
com o formulário que está disponível no site da CAA/MT (www.caamt.
com.br). Em sendo o processo deferido pela diretoria da CAA/MT, a requerente recebe, em parcela única, o valor correspondente à anuidade da
Ordem vigente no ano de nascimento de seu bebê. Atualmente, esse valor
é de R$ 725.
Informações: CAA/MT (65 – 3644-1006 / 3644-1374)

CAA/MT firma parcerias com empresas de Lucas do Rio Verde
A

Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso (CAA/MT)
informa aos profissionais da advocacia que
novos convênios foram firmados no município de Lucas do Rio Verde. Graças ao
empenho da delegada da CAA/MT, Danusa
Serena Oneda, de janeiro para cá, houve um
expressivo aumento no número de empresas
e prestadores de serviços que passaram a oferecer descontos exclusivos à classe. A nova
gestão da CAA/MT tomou posse no começo
deste ano para o período de três anos.
Danusa Serena Oneda explica que as
novas parcerias são realizadas segundo a demanda da própria advocacia. Ela afirma que
vários convênios são celebrados tendo advogados como intermediadores entre a CAA/
MT e a empresa/prestador de serviço.
Como exemplos, a delegada da CAA/

MT cita os convênios com a Yakisobaria e
Atrium Modas indicados pelas advogadas
Kamilla Espíndola e Clariciane Dalmaso,
respectivamente.
O presidente da CAA/MT, Itallo Leite,
destaca o quanto é importante que advogados, advogadas, estagiários e estagiárias
deem preferência às empresas conveniadas.
“Somente dessa forma fortaleceremos nossa
rede de convênios e atrairemos novas parcerias que venham ao encontro das reais necessidades da classe”.
Ele lembra que todas as vantagens (descontos e formas de pagamento) são extensivas aos dependentes – cônjuges e filhos - dos
profissionais da advocacia. Já advogados(as)
e estagiários(as) devem apresentar a Carteira
da OAB nos estabelecimentos conveniados
para ter acesso aos benefícios.

CAA/MT
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Confira as novas empresas e prestadores de serviço de
Lucas do Rio Verde que são os novos parceiros da advocacia mato-grossense:
AM Ótica – 15% de desconto à vista, 10% de desconto em 1x cartão de crédito e
8% de desconto em até 10x no cartão de crédito ou cheque

Med Clin Clínica Integrada – Dr. Evandro Martins – 20% de desconto nos
procedimentos e consulta ao valor de R$ 250

Ane Lopes Make up – 20% de desconto

Modum Multimarcas – 20% de desconto em até 4x e 15% de desconto em até

Armazém Gourmet – 15% de desconto (incluso bebida)
Atrium Modas – 15% de desconto à vista
Brandenburg Decorações – 20% de desconto à vista ou 10% de desconto

6x

Ousadia Moda Fitness e Lingerie – 20% de desconto à vista, 10% de
desconto em até 3x no cheque e 8% de desconto em até 3x no cartão de crédito
Pelissari Engenharia e Arquitetura - Descontos especiais nos serviços

em até 4x no cartão de crédito

oferecidos

Casavitta – 15% de desconto em todos os exames

Ponto Cell – 20% de desconto à vista em acessórios, de 10% a 5% de desconto

Centro de Treinamentos de Artes Marciais Chang – 20% de

em aparelhos e 15% de desconto à vista em assistência técnica

desconto em todas as aulas em turma e 5% de desconto nas aulas com personal
trainner

Posto América – 6% de desconto em combustíveis e 10% de desconto em troca

Centro de Treinamentos Hangar – 40% de desconto em musculação e

Posto de Combustíveis 3 Américas – 5% de desconto em combustíveis e
10% de desconto em troca de óleo e loja de conveniência

Clínica de Cardiologia Dr. Juan Domingues Cesário – 30%
de desconto nas consultas médicas e 50% de desconto na realização de
Eletrocardiograma

Probel – 30% de desconto com parcelamento em até 10x

Decorata – 15% de desconto à vista e 5% de desconto em até 4x

Espaço Pilates – 20% de desconto nas aulas com a fisioterapeuta Camila Buosi Lopes

Salão Fashion Hair – Descontos que variam entre 5% e 15%
Secreta Sedução – 20% de desconto à vista e 15% de desconto em até 3x

Gráfica Rio Verde – Descontos que variam entre 15% e 20%

Studio Boa Forma – Mensalidade de R$ 120 por R$ 100

30% de desconto em crossfit

ICAD Instituto de Cirurgia do Aparellho Digestivo – 20% de
desconto na consulta e na endoscopia

Jô Espaço da Beleza – Até 10% de desconto em produtos Joico, 10% de

desconto em cortes de cabelo, maquiagem penteados e sobrancelha de hena e 15%
de desconto na reconstrução

Le Visage Saúde e Estética Avançada - Ariane Scaquetti - 20% de

desconto em procedimentos estéticos para pagamento à vista ou cheque para até 30
dias ou 10% de desconto em até 4x no cheque

de óleo e filtro e lavagem de carro

Restaurante Villa Verde Bistrô – 15% de desconto no buffet

Toda Linda Cosméticos – 15% de desconto para pagamento em dinheiro ou débito

Transmed – 10% de desconto em todos os serviços
Use Calçados e Bolsas – 20% de desconto à vista e 8% de desconto para pagamento
em até 3x
Versalhes Decoração – 20% de desconto à vista e 10% de desconto em até 4x
no cheque ou em até 3x no cartão

Yakisobaria – 15% de desconto na conta (comida + bebida)

CAA/MT premia os vencedores por faixa na categoria Advogado(a)/Estagiário(a)

A

Caixa de Assistência dos
Advogados de Mato Grosso
(CAA/MT) premiou, no dia 02 de
setembro, os primeiros colocados por
faixa etária na categoria advogado(a)/
estagiário(a) da IV Corrida da
Advocacia. Tanto os participantes do 5k
quanto do 10k receberam troféus pelo
seu desempenho.
A prova foi realizada no dia 28 de
agosto, encerrando a programação do
Mês da Advocacia. Os atletas largaram
e chegaram no Estacionamento dos
Advogados. Os trajetos percorreram
algumas vias de acesso ao Centro
Político Administrativo.
Confira o nome dos atletas
melhores colocados por faixa etária na
categoria advogado(a)/estagiário(a):

Feminino – 5k

Masculino – 5k

18 a 29 anos – Natalia Biselli Cordeiro
30 a 34 anos – Maria Ângela Assis Asckar
35 a 39 anos – Luciana Póvoas Lemos
40 a 44 anos – Gisela Alves Cardoso
45 a 49 anos – Marilene Magalhães de
Oliveira Rodrigues
Acima de 60 anos – Simone Maria Valle
Barbosa dos Anjos

18 a 29 anos – Alisson Gonçalves de
Oliveira
30 a 34 anos – Wágner Santos Lira
35 a 39 anos – Juliano Domingues de
Oliveira
40 a 44 anos – Wanderlei Longui
45 a 49 anos – Eurípedes de Oliveira
Emiliano
50 a 54 anos – Volnei de Vasconcelos Moura
55 a 59 anos – Murillo Espínola de Oliveira
Lima

Feminino – 10k
18 a 29 anos – Amanda Rios Mariano
Cardoso
30 a 34 anos – Moema Viana Reginato
Mendes
35 a 39 anos – Fernanda Miotto
40 a 44 anos – Andrea Oliveira Sabóia
Ribeiro Wartha
45 a 49 anos – Marlene Ferreira de Aguiar César

Masculino – 10k
18 a 29 anos – Alberto Duranti
30 a 34 anos – Fábio Souza Ponce
35 a 39 anos – Breno Augusto Pinto de
Miranda
40 a 44 anos – Paulo Sérgio Ferreira

45 a 49 anos – Wilson Lopes
50 a 54 anos – Eli dos Santos Salgado
55 a 59 anos – Izonildes Pio da Silva

N

a oportunidade, todas as
empresas que apoiaram
a realização da IV Corrida da
Advocacia foram homenageadas pela
diretoria da CAA/MT. São elas: Ginco,
Sicredi, QBrand, Nys Collection,
Gatorade, Casa Prado, Atacadão do
Suplemento, Empório do Arquitecto,
Racon Consórcios, Pináculo,
Longevittá Clinic Spa, Tattico
Segurança, Phloraceae Farmácia de
Manipulação, Help Vida, Phídias
Academia, Comercial Uemura,
Probiótica, Núcleo.Com Tecnologia,
Certisign, Puríssima e Bless Shoes.
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Direito em Debate discute descriminalização das drogas
A

polêmica sobre a descriminalização das drogas no Brasil é
o tema do Direito em Debate deste sábado (24). Sob mediação da coordenadora
do grupo de estudos em Criminologia
e Ciências Penais da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Vladia
Soares, o evento teve os advogados Laila Allemand e Ricardo Oliveira abordando os pontos favoráveis da medida,
enquanto o delegado titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado
(GCCO), Flávio Stringueta e a psicóloga
Sônia Cristina de Oliveira falaram dos
pontos negativos.
Idealizado pela Escola Superior
de Advocacia de Mato Grosso (ESA-MT), o projeto Direito em Debate teve
sua primeira edição no mês de maio, já
com um tema que lotou o auditório da
OAB-MT: o aborto.
Assim, com assuntos polêmicos
e de interesse de toda a sociedade, a pro-

posta é trazê-los periodicamente para o
centro de uma discussão jurídica, apresentando os diferentes pontos de vista
sobre uma mesma questão.
“O evento é aberto para toda a
sociedade. Viemos com uma roupagem
forte no planejamento do debate para
colocar toda a população ciente dos assuntos que estão em destaque nas redes
sociais e na imprensa, esclarecendo os
pontos negativos e positivos de cada
tema”, explicou o diretor-adjunto da
ESA-MT, Bruno Cintra.
“É um projeto inovador proposto pela ESA-MT no sentido de propiciar um formato totalmente diferente
de evento de evento jurídico, no qual
vamos discutir temas diferentes, palpitantes, que estão na cena jurídica e
apresentados sob o formato de debate,
no qual teremos sempre um mediador e
debatedores que vão sustentar posicionamentos divergentes”, ressaltou.

OAB-MT e ESA-MT selecionam empresas
para explorar serviço de lanchonete

A

dvocacia de Mato Grosso (ESA-MT) estão com processo de
seleção aberto para a escolha de empresa
para explorar serviços de lanchonete.
Empresas do setor interessadas em
prestar o serviço na sede da ESA-MT
podem encaminhar os documentos para
análise para o e-mail tatiane.hiroshi@
oabmt.org.br. Devem ser encaminhadas
cópias do contrato social da empresa, dos
documentos pessoais dos proprietários,

do cartão do CNPJ, certidões negativas
de impostos federais, estaduais e municipais, certidão negativa do FGTS e certidão negativa da Justiça do Trabalho.
Além do corpo de funcionários
da entidade, os serviços devem atender ao público externo, composto pelos
advogados e demais alunos dos cursos
oferecidos pela ESA-MT. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (65) 3613 0910.
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Caravana das Prerrogativas chega à Jaciara e
Poxoréo inaugura instalações da OAB-MT no Fórum
O

presidente da OAB-MT Leonardo Campos e o presidente
do TDP André Stumpf levaram a “Caravana das Prerrogativas” para a Subseção
de Jaciara no dia 22. Já no dia 23, em
Poxoréo, participaram da inauguração
das instalações da entidade no Fórum
do município.
A defesa das prerrogativas é um
compromisso da gestão, por isso a importância de se levar a Caravana às Subseções.
Sobre as prerrogativas, o presidente
do TDP, André Stumpf já realizou palestras em diversas Subseções onde tratou

das atualizações da Lei nº 13.245/2016 e
destaca a necessidade de assegurar a atividade advocatícia nas Delegacias de Polícia. E também traz a Lei nº 8.906/94 e destacou o art. 7º, inciso 14 e 21 e parágrafos
do Estatuto da Advocacia.
“A lei assegura a presença do advogado no inquérito policial e tem o direito
de ingressar livremente, de transitar, nas
delegacias e salas de tribunais. Então é
preciso que as polícias se atentem para garantir este acesso e não incorrer no crime
de abuso de autoridade e ter voz de prisão
por um advogado”, explicou.

da a possibilidade de que os advogados
do interior do Estado possam encaminhar previamente os processos que desejam ter acesso para que o órgão faça uma
triagem e os localize. “Com isso, facilita
o advogado que chega do interior para
acessar estes processos”, disse.
Também participaram da reunião,

o conselheiro estadual da entidade Helio
Nishiyama, a procuradora da OAB-MT,
Claudia Alves Siqueira, o secretário-geral
do Tribunal de Defesa das Prerrogativas
(TDP) Maurício Magalhães, e a Comissão de Assuntos Fundiários da OAB-MT
foi representada pelo membro Tabajara
Aguilar Praeiro Alves.

OAB-MT defende prerrogativas dos
advogados em reunião com Intermat

O

presidente da OAB-MT Leonardo Campos reuniu-se com
o presidente do Instituto de Terras de
Mato Grosso (Intermat), delegado Fausto
Freitas, no dia 5, para tratar sobre as prerrogativas profissionais da classe.
Conforme o presidente da OAB-MT Leonardo Campos, diante de várias
reclamações de advogados com dificuldade para acesso a processos no órgão, foi
agendada a reunião para buscar um entendimento no que concerne a esta prerrogativa dos advogados.
“Diante de várias reclamações de
advogados com dificuldades nos processos no Intermat, como acesso a vistas, car-

ga e cópia, procuramos o presidente para
dialogar e saímos com o compromisso de
que será revista a portaria existente e criada uma nova que vai regulamentar todos
estes procedimentos”, explicou.
Além disso, o presidente do Intermat assegurou que a OAB-MT fará
uma análise prévia da portaria. “Antes
da portaria ser publicada, a OAB-MT
tomará conhecimento e analisará, inclusive dando sugestões para que não
haja mais esse problema, tanto com o
advogado da capital quanto do interior”,
salientou Leonardo Campos.
O presidente da OAB-MT também
pontuou que durante a reunião foi trata-

Presidente do TED destaca mudanças no novo Código de Ética e Disciplina
E

ntre as principais mudanças
que constam no novo Código de Ética e Disciplina da Advocacia,
vigente desde 1º de setembro, o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da Ordem OAB-MT João
Batista Beneti destacou a publicidade
e os procedimentos disciplinares.
Para o presidente do TED da
OAB-MT, uma das mudanças mais
significativas é com relação à publicidade, que recebeu um capítulo especial e com maior amplitude.
“Mudou bastante com relação à
publicidade, a forma de publicidade,
com o advento da Internet e outros
meios de comunicação que são bem
mais rápidos, a publicidade ficou mais

acessível. Você não pode pagar pela
publicidade, porque escritórios com
mais poder aquisitivo, fariam publicidade maior e automaticamente captariam mais clientes, não é permitida
essa publicidade em TV e rádio. Hoje
se permite que coloque em site na internet, o logotipo do seu escritório,
isso é permitido, já vem no novo Código”, afirmou.
Beneti também pontuou que
outro tema tratado com bastante ênfase para facilitar aos advogados trata
sobre os honorários advocatícios. “O
novo código estabeleceu as formas
que você pode contratar e orienta
que a contratação deve sempre ser
formalizada por escrito. E quais são

os tipos de honorários que pode receber, advocacia pro bono, gratuita,
uma série de tipos de advocacia em
que os honorários tem essa representatividade”, disse.
Além destes temas, Beneti ressalta o procedimento disciplinar, que
era regulamentado em poucos artigos
e precisava que os Conselhos Estaduais estabelecessem através do regimento interno.
“Hoje vem com uma mudança
bastante significativa e estabelece todas as condições do processo disciplinar, como devem tramitar nas Seccionais. A minha opinião é que dará mais
morosidade à tramitação do processo,
porque ele busca mais informações,

mais prazos, muito embora nossos
prazos se contem pelo Código de Processo Penal, que são os dias corridos”.
Com relação à atuação do TED,
Beneti esclarece que o Tribunal tem
como sua função primeira instruir o
advogado. “O TED não visa só punir
o advogado, mas também assessorá-lo e raramente existem estas consultas, que devem ser formalizadas. Se
o advogado quer montar um escritório, para saber quais são as regras,
faça uma consulta ao TED, que irá
te aconselhar, para fazer o trabalho
dentro das regras, evidentemente
quando não se faz, existe um processo disciplinar onde nós atuamos”,
concluiu.
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Reunião com Procuradoria da
ALMT garante participação da
OAB-MT no processo legislativo

O

s procuradores da Assembleia Legislativa
(ALMT) foram recebidos pelo presidente
da OAB-MT Leonardo Campos no dia 27, para uma
reunião de aproximação institucional, e firmaram
compromisso para participação direta da entidade nos
processos de atualização da Constituição Estadual e dos
projetos de lei.

OAB-MT atua com DF e RJ para
acompanhar investigação sobre
assassinato de procuradores

A

OAB-MT em conjunto com a entidade do
Rio de Janeiro (OAB-RJ) e Distrito Federal
(OAB-DF) instituirão uma Comissão para acompanhar
as investigações sobre o assassinato dos advogados e
procuradores Saint’Clair Martins Souto e Saint’Clair Diniz
Martins Souto, no município de Vila Rica (MT). Presidente
da OAB-MT Leonardo Campos pontuou que a Comissão
atua em conjunto com as cidades em que pai e filho
atuavam profissionalmente.

CNJ atualiza resolução
sobre recesso forense
para adequar ao novo CPC

P

or maioria de votos, o Conselho Nacional de Justiça
aprovou resolução que esclarece sobre o recesso
forense e a suspensão dos prazos processuais no período
natalino, revogando, dessa forma, a Resolução CNJ 8/2005, que
tratava do assunto. A alteração foi necessária para adaptação
ao artigo 220 do novo Código de Processo Civil, que prevê a
suspensão dos prazos processuais no período compreendido
entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.

TRT 23 prorroga prazo para
recolhimento de depósitos
recursais e pagamento do FGTS

O

Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região
(TRT 23) prorrogou o prazo para recolhimento
dos depósitos recursais, pagamento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS) e dos demais encargos
realizados pelos bancos oficiais, vencíveis no período da
greve dos bancários. A Portaria Conjunta TRT Secor nº
024/2016 prorroga o prazo dos recolhimentos e pagamentos
devido a deflagração da greve pela categoria profissional dos
bancários, desde o dia 6 de setembro.

Greve bancária prejudica pleito eleitoral e OAB-MT propõe solução

C

om a impossibilidade de efetuar doações durante a greve dos bancários deflagrada
desde o dia 5 de setembro e o prazo exíguo durante as eleições, a OAB-MT requereu
ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) entendimento junto ao Sindicato dos Bancários para
garantir o funcionamento das agências com o efetivo de no mínimo 30% da força de trabalho.
O pedido foi acolhido pelo TRE-MT e o diretor geral do órgão, Felipe Biato reuniu-se com o
presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e do Ramo Financeiro
de Mato Grosso (SEEB-MT), Clodoaldo Barbosa no dia 21 de setembro. Durante a reunião, os
representantes do sindicato dos bancários asseguraram a manutenção de 30% da força laboral
nas agências.

OAB-MT apoia advogada e repudia truculência
do deputado federal Jair Bolsonaro

A

OAB-MT repudia veementemente
a maneira truculenta com que o
deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) tratou a
advogada Daniela Teixeira, vice-presidente
da entidade no Distrito Federal (OAB-DF)
durante sessão da Comissão-Geral sobre
a Violência Contra a Mulher realizada na

no dia 14, na Câmara Federal. Secretáriageral adjunta da OAB-MT e presidente
da Comissão de Direito da Mulher, Gisela
Cardoso declarou o apoio e destacou
que a entidade mais uma vez, reforça seu
compromisso na defesa da advocacia e da
mulher advogada.
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Em Destaque
A OAB-MT reuniu os seis
candidatos à Prefeitura de
Cuiabá para um debate de ideias
e propostas como parte da
campanha “Voto não tem preço,
tem consequência”

Presidente da OAB-MT Leonardo Campos recolhe
assinaturas para campanha #ClimatizaJá, lançada pela
entidade e que pede a climatização do Fórum de Cuiabá

A Subseção de Tangará da Serra em parceria com a
Comissão de Assuntos Sociais e acadêmicos de direito
arrecadaram oito toneladas de alimento em ação social

O Colégio de Presidentes de Comissão de Defesa do
Consumidor reuniu 20 representantes das Seccionais de todo
o país em Cuiabá durante o evento “Setembro Consumidor”

Presidente da OAB-MT Leonardo Campos
assina convênio com a MT Fomento para
criar o projeto Advocacia Empreendedora
com opções especiais para a jovem advocacia

Equipe da
OAB-MT que
trabalhou para
a realização do
debate entre
os candidatos
à Prefeitura
de Cuiabá, no
auditório da
entidade no dia
13 de setembro

