
Advogados e jovens profissionais de todo o país em debate na OAB/MT 
 
Profissionais da advocacia e jovens advogados de todo o país estarão reunidos 
na OAB Seccional Mato Grosso em debate com juristas de renome nacional 
nos próximos dias 20 a 22 de agosto durante a “Conferência Estadual da 
Advocacia e XIII Encontro Nacional da Jovem Advocacia”. Estão confirmados 
nomes como Luiz Gabriel Batista Neves, Marcelo Lamego Carpenter, Valério 
Mazzuoli, Marcus Túlio Macedo de Lima Campos, Juliano Costa Couto, 
Humberto Theodoro Júnior, Luiz Flávio Gomes, Rogério Cury, Gisela Gondin 
Ramos e Gilmar Mendes. 
 
O presidente da Seccional, Maurício Aude, convida advogados, advogadas, 
estagiários, acadêmicos a aproveitarem a oportunidade para se atualizarem. “A 
abertura será com o presidente do Conselho Federal da OAB, Marcus Vinicíus 
Furtado Coelho que falará da indispensabilidade da advocacia como 
instrumento de defesa da cidadania. Esperamos a advocacia em peso para 
comemorarmos nosso mês e para apreciarmos conferencistas de renome 
nacional!”. 
 
Os temas abordados serão “Arbitragem – Panorama atual no Brasil”, 
"Advocacia internacional do Brasil e papel do jovem advogado na atuação 
internacional: o acesso ao sistema interamericano de direitos humanos", "Os 
novos desafios da jovem advocacia brasileira” (dia 21, a partir das 8h), 
“Mediador do Start Up” (dia 21, às 14h), “Novo Código De Processo: Normas 
Fundamentais”, “Desproporcionalidade das penas e medidas cautelares” (dia 
21, a partir das 19h); “Prerrogativas da advocacia e atuação prática no CNJ”, e 
“Novos Aspectos do Controle de Constitucionalidade” (dia 22, a partir das 8h); 
“Beccaria (250 Anos) e o Drama do Castigo Penal: Civilização Ou Barbárie” 
(dia 22, às 19h). 
 
A organização é da OAB/MT, Comissão do Jovem Advogado da Seccional 
(Cojad), Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso (ESA/MT) e Caixa de 
Assistência dos Advogados (CAA/MT). As inscrições eletrônicas estão abertas 
pelo site da OAB/MT no link da ESA/MT. As vagas são limitadas. Mais detalhes 
pelos telefones (65) 3613-0956/0957. 
 
 
Assessoria de Imprensa OAB/MT 
imprensaoabmt@gmail.com 
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