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EDITAL N° 08/2018/DF 

PEDRO DAVI BENETTI, meritíssimo Juiz de Direito 
Diretor do Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais, e na forma da lei. 

Considerando o ofício n.° 153/2018 — DPE/MT, de 
11/05/2018 no qual informa o afastamento do Defensor Público desta Comarca 
para usufruto de férias no período de 14.05.2018 a 20.06.2018, considerando 
ainda as constantes ; 

Considerando o disposto no artigo 300 da 
Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso — 
CNGCJ/MT, torna público, para ciência dos interessados, a abertura de 
processo de credenciamento de Advogados interessados no exercício de 
atividade de defensoria dativa. 

O requerimento do cadastro deverá ser feito pelo 
próprio interessado, acompanhado dos seguintes dados e documentos, nos 
termos do artigo 301 da CNGCJ/MT: 

1 - a sua qualificação e o número da inscrição na 
Ordem dos Advogados do Brasil; 
II - o endereço do escritório onde recebe intimações; 
III - certidão da Seccional da OAB atestando não haver 
impedimentos à sua atuação profissional; 
IV - a área de atuação, destacando sua especialidade. 

O cadastramento será feito gratuitamente entre os dias 16 
a 25 de maio de 2018, na sede do Fórum Local, sendo dispensada a apresentação 
imediata do documento constante no item III quando do recebimento do 
requerimento. 
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Deferida a inscrição, aquele que não apresentou a 
documentação necessária deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias. 

Os deveres, garantias e vantagens da advocacia dativa 
encontram-se dispostos na seção 21 da CNGCJ/MT. 

Os advogados credenciados serão remunerados por 
arbitramento' de honorários pelo Juizo nomeante, fixados em URH (Unidade 
Referencial de Honorários Advocaticios), a serem custeados pelo Estado de Mato 
Grosso. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 
ninguém no futuro possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será 
afixado no local de costume e publicado na forma da Lei, bem como encaminhado à 
OAB/MT e órgãos de imprensa local. 

Campo Novo do Parecis — MT, 15 de maio de 2018. 

Pedro Davi Benetti 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

1 
O arbitramento ficará a critério do juiz que determinou a nomeação do advogado dativo e dependerá 

das diligências a serem realizadas no processo. 
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