




 O ano de 2022 se encerra e com ele nosso primeiro ano de gestão à frente da OAB-MT! Não 
tenho dúvidas que este ano já pode ser considerado como o ano da retomada efetiva das ações e 
atividades presenciais na Advocacia, aliando a presencialidade dos atos com as novas ferramentas de 
acesso à Justiça.

 Este aliás, foi um dos muitos desafios enfrentados durante este primeiro ano de gestão, que, 
conforme compromisso assumido em campanha ainda em 2021, foi de muito trabalho!

 Tivemos a oportunidade de voltar a percorrer todo o Estado, ouvindo as demandas da 
advocacia e construindo com ela soluções e direcionamentos importantes para a melhoria do exercício 
profissional e para o aprimoramento da prestação jurisdicional.

 A instituição de canais integrativos, como o “Chama a OAB” e “Agiliza INSS”, apenas para citar 
dois exemplos, foram importantes instrumentos na busca de soluções às demandas do Estado inteiro, 
e permitiu que a gestão pudesse direcionar suas ações.

palavra da presidente

UM ANO DE INTENSO TRABALHO 
EM PROL DA ADVOCACIA E

 SOCIEDADE DE MATO GROSSO



 E o que dizer da nossa atendente virtual “Leila”, ferramenta colocada à disposição da 
advocacia para maior aproximação com os serviços de rotina prestados pela Ordem. União de 
gerações para o aprimoramento da nossa prestação de serviços.

 A criação, de forma inédita, da Procuradoria de Defesa dos Honorários Advocatícios, 
ampliando assim os braços da OAB-MT na defesa incansável de honorários dignos, vem 
apresentando números e decisões favoráveis em prol de advogadas e advogados do Estado 
todo, quando se deparam com a violação de sua verba alimentar. Mais um compromisso de 
campanha assumido e já gerando bons resultados.

 Na condição de representante da sociedade civil deste Estado, várias foram as ações 
realizadas não só em Cuiabá, mas também por todo o Estado através de nossas Subseções. 
Apenas para destacar um exemplo, a Comissão da BR-163, incansável no intuito de encaminhar 
possibilidades de resolução de um problema nacional, continuou sua caminhada e de forma 
pública, teve seu trabalho reconhecido como um dos principais pilares na resolução da concessão 
da rodovia BR-163.

 Meus amigos e amigas, um ano de desafios diários, mas que enfrentamos de forma firme 
e com a união e apoio de toda advocacia deste Estado. Apresentamos, nesta ocasião, algumas 
de nossas ações e números que foram realizados e atingidos neste primeiro ano de gestão.

 Temos a certeza que muitos desafios ainda estão por vir, e temos muitas questões ainda 
que merecem uma atenção especial e um devido aprimoramento, mas ressalto que trabalhamos 
duro para cumprir o mister que nos foi confiado.

 Aqui, quero deixar meu agradecimento à toda minha Diretoria: ao Vice-Presidente José 
Carlos Guimarães Júnior, ao Secretário-geral Fernando Figueiredo, à Secretária-adjunta Adriana 
Tanssini e ao Diretor-tesoureiro Helmut Daltro, parceiros de primeira hora e incansáveis no 
enfrentamento e na busca de soluções para melhorias que impactam no dia-dia dos profissionais 
da advocacia.

 Agradeço ainda com muito carinho as Conselheiras e Conselheiros Federais e Seccionais; 
os Presidentes e Diretores das Subseções; o Presidente e Diretoria da Caixa de Assistência dos 
Advogados de Mato Grosso (CAA/MT); os Presidentes, Diretores e Membros dos Órgãos e das 
Comissões da OAB-MT e aos nossos Colaboradores.

 Finalizo agradecendo em especial à Advocacia de Mato Grosso, pela confiança e pela 
união de esforços e lhes convido para que a cada dia, continuem nos auxiliando a construir uma 
gestão de resultados, afinal: Todos Somos OAB!!

Gisela Alves Cardoso
Presidente da OAB-MT

 







JANEIRO

INTERIORIZAÇÃO
Diretoria esteve em todas as

29 posses de Subseção

Criação do Canal
CHAMA A OAB

TAMBÉM FOI NOTÍCIA:

 A diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) esteve 
presente em todas as posses das 29 Subseções ao longo de 2022. A presidente da Seccional, Gisela 
Cardoso, destacou ao longo destas solenidades a relevância institucional da Ordem e a grande 
dedicação assumida por todas as Subseções. “Ao estarmos à frente da OAB, assumimos a tarefa de 
representar, defender e servir à advocacia e também a sociedade mato-grossense. Esta é uma função 
de alta responsabilidade e compromisso social, para a qual sei que vocês estão preparados. Desejo 
sucesso a todos”, afirmou.

 No dia 28 de janeiro a OAB-MT lançou o CHAMA A OAB. A ferramenta foi colocada à disposição 
da advocacia de Mato Grosso para relatar dificuldades de acesso aos canais remotos disponibilizados 
pelo Poder Judiciário. Desde então, a OAB-MT tem encaminhado ao Poder Judiciário as dificuldades 
encontradas pelo advogado e a advogada e solicitando as providências cabíveis. 

26/01 - Posse em Lucas do Rio Verde

26/01 - Posse em Nova Mutum

03/01/2022
Policiais penais atendem 

pedido da OAB e suspendem 
greve para retomar 

negociações com o Governo

10/01/2022
Após reiterados requeri-

mentos, OAB-MT comemora 
posse de 25 novos juízes 

13/01/2022
Diretoria da OAB-MT 

realiza primeira reunião 
de alinhamento com os 

presidentes eleitos das 29 
Subseções 

https://www.oabmt.org.br/noticia/17778/policiais-penais-atendem-pedido-da-oab-e-suspendem-greve-para-retomar-negociacoes-com-o-governo
https://www.oabmt.org.br/noticia/17785/apos-reiterados-requerimentos--oab-mt-comemora-posse-de-25-novos-juizes
https://www.oabmt.org.br/noticia/17791/diretoria-da-oab-mt-realiza-primeira-reuniao-de-alinhamento-com-os-presidentes-eleitos-das-29-subsecoes
https://www.oabmt.org.br/noticia/17778/policiais-penais-atendem-pedido-da-oab-e-suspendem-greve-para-retomar-negociacoes-com-o-governo
https://www.oabmt.org.br/noticia/17785/apos-reiterados-requerimentos--oab-mt-comemora-posse-de-25-novos-juizes
https://www.oabmt.org.br/noticia/17791/diretoria-da-oab-mt-realiza-primeira-reuniao-de-alinhamento-com-os-presidentes-eleitos-das-29-subsecoes


FEVEREIRO

REPRESENTATIVIDADE NACIONAL 

 OAB-MT cria Procuradoria Especializada de
Defesa dos Honorários

Gisela Cardoso é nomeada coordenadora adjunta do
Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB-MT

TAMBÉM FOI NOTÍCIA:

 A OAB Mato Grosso se tornou a primeira Seccional do Brasil a ter uma Procuradoria 
Especializada voltada para a Defesa dos Honorários. A criação do órgão, cuja representação ficará 
sob responsabilidade do advogado Max Magno Ferreira Mendes, foi aprovada pelo Pleno da OAB-MT 
em reunião ordinária.  

02/02/2022
Bancada de Mato Grosso toma 
posse no Conselho Federal da 

OAB 

09/02/2022
Gisela participa da reunião 
com ministro Luiz Fux para 

debater reabertura do 
judiciário

18/02/2022 
Corregedoria do TJMT 

anuncia retorno aos trabalhos 
presenciais e apresenta 
ferramentas à OAB-MT

 A presidente da OAB-MT, Gisela 
Cardoso, foi escolhida em fevereiro para ser a 
coordenadora adjunta do Colégio de Presidentes 
de Seccionais da OAB. “Gisela têm excelentes 
serviços prestados à advocacia. Certamente, 
fará um grande trabalho como coordenadora-
adjunta do colégio de presidentes neste 
momento em que nossa prioridade é unir a 
classe, defender as prerrogativas e resgatar 
a dignidade da advocacia.”, comentou o 
presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, à 
época. 
 Para Gisela, a nomeação foi uma honra. 
“Preciso agradecer a confiança do presidente 
Beto Simonetti e dos colegas presidentes. O 
que buscamos é a união e o fortalecimento da 
advocacia. Tenho certeza que juntos poderemos 
enfrentar os desafios e superar todas as 
barreiras”, afirmou.

INTERIORIZAÇÃO - Posse nas Subseções de:

04/02 - Várzea Grande 23/02  - Cáceres

https://www.oabmt.org.br/noticia/18809/bancada-de-mato-grosso-toma-posse-no-conselho-federal-da-oab
https://www.oabmt.org.br/noticia/18818/presidente-da-oab-mt-participa-de-reuniao-com-cnj-para-debater-reabertura-dos-predios-do-judiciario
https://www.oabmt.org.br/noticia/18828/corregedoria-do-tjmt-anuncia-retorno-aos-trabalhos-presenciais-e-apresenta-ferramentas-a-oab-mt
https://www.oabmt.org.br/noticia/18809/bancada-de-mato-grosso-toma-posse-no-conselho-federal-da-oab
https://www.oabmt.org.br/noticia/18818/presidente-da-oab-mt-participa-de-reuniao-com-cnj-para-debater-reabertura-dos-predios-do-judiciario
https://www.oabmt.org.br/noticia/18828/corregedoria-do-tjmt-anuncia-retorno-aos-trabalhos-presenciais-e-apresenta-ferramentas-a-oab-mt


Programação extensa 
focada na mulher 
advogada  

MARÇO

 A OAB-MT, por meio da 
Comissão de Direito da Mulher, 
realizou neste ano uma extensa 
programação do Março Mulher, 
evento focado na mulher advogada. 
No início do mês, no dia 1º, foi o 
lançamento da campanha intitulada 
“Advogadas fazendo história”. No 
dia 08 houve a solenidade ampliada 
ao Dia da Mulher, com lançamento 
de livros, entrega de certificados e 
lançamento de campanha solidária. 
 Ao longo do mês foram 
realizados ainda cursos e palestras. 
Já no dia 30 de março houve o 
lançamento do curso “Violência 
contra a mulher – aspectos sociais 
e repercussão jurídica”, além do 
jantar das mulheres advogadas,em 
parceria com a CAA/MT, que contou 
com mais de 200 advogadas.

MARÇO
MULHER



MARÇO

INTERIORIZAÇÃO
Posse nas Subseções de:

03/03 - Sorriso

09/03 - Colíder

17/03 - Rondonópolis

17/03 - Campo Verde

04/03 - Sinop

17/03 - Jaciara

17/03 - Poxoréu

17/03 - Primavera do Leste

TAMBÉM FOI NOTÍCIA:

10/03/2022
BR-163: sustentação oral na 
ANTT, OAB-MT defende o 
processo de devolução da 

concessão da rodovia e sua 
atuação como amicus curiae 

30/03/2022
OAB-MT requer à CGJ-MT 

aplicação do entendimento 
do STJ sobre honorários de 

acordo com o CPC

30 e 31/03/2022
Fortalecimento institucional: 
presidentes de 29 subseções 
se reúnem com diretoria da 

seccional

https://www.oabmt.org.br/noticia/18862/em-sustentacao-oral-junto-a-antt--oab-mt-defende-processo-de-devolucao-da-concessao-e-sua-atuacao-como-amicus-curiae
https://www.oabmt.org.br/noticia/18913/oab-mt-requer-a-cgj-mt-aplicacao-do-entendimento-do-stj-sobre-honorarios-de-acordo-com-o-cpc
https://www.oabmt.org.br/noticia/18909/em-dois-dias--oab-mt-realiza-reuniao-extraordinaria-de-alinhamento-com-presidentes-de-subsecoes
https://www.oabmt.org.br/noticia/18862/em-sustentacao-oral-junto-a-antt--oab-mt-defende-processo-de-devolucao-da-concessao-e-sua-atuacao-como-amicus-curiae
https://www.oabmt.org.br/noticia/18913/oab-mt-requer-a-cgj-mt-aplicacao-do-entendimento-do-stj-sobre-honorarios-de-acordo-com-o-cpc
https://www.oabmt.org.br/noticia/18909/em-dois-dias--oab-mt-realiza-reuniao-extraordinaria-de-alinhamento-com-presidentes-de-subsecoes


ABRIL

No CFOAB: OAB-MT reestrutura Ouvidoria

28/04 - Nova Xavantina

20/04 - Diamantino

20/04 - Tangará

27/04 - Vila Rica

28/04 - Barra do Garças

20/04 - Campo Novo

27/04 - Canarana

28/04 - Água Boa

 O trabalho que vem sendo desenvolvido pela 
Ouvidoria da OAB Mato Grosso foi um dos destaques 
da primeira reunião do Colégio de Ouvidores da OAB, 
realizado no dia 19 de abril, em Brasília. “A Ouvidoria 
da OAB-MT está na vanguarda no que diz respeito a 
processos, estrutura e ações. Saímos desse encontro 
extremamente fortalecidos”, afirmou o Ouvidor-Geral 
da OAB-MT, Fabio Mello, que representou a Seccional 
no encontro, junto com Ouvidor-geral Adjunto, Vinicius 
Tanaka.
 Os representantes da OAB-MT apresentaram 
os projetos desenvolvidos pela Ouvidoria da Seccional, 
como o “Chama a OAB”, que acolhe, encaminha e busca 
soluções para problemas de acesso da advocacia aos 
canais do Poder Judiciário. “Foi um momento de troca, 

INTERIORIZAÇÃO - Posse nas Subseções de:

destaque nacional

onde cada Ouvidoria falou sobre sua atuação, estrutura e ações que vem sendo empreendidas. No cenário 
nacional a OAB-MT se destaca porque hoje contamos com recursos materiais e humanos, estrutura e já estamos 
utilizando o sistema de Ouvidoria disponibilizado pelo Conselho Federal. Estamos muito à frente nesse processo 
de modernização”, completou Fabio.

TAMBÉM FOI NOTÍCIA:

06/04/2022 
OAB-MT INFORMA - Piso da 

advocacia privada para 2022 é 
reajustado 

07/04/2022
HONORÁRIOS - OAB-MT requer à 

CGJ-MT aplicação do entendimento do 
STJ sobre honorários de acordo com 

o CPC 

19/04/2022
HONORÁRIOS - OAB-MT e TJMT 

alinham ações para efetiva fixação dos 
honorários sucumbenciais de acordo 

com o CPC 

https://www.oabmt.org.br/noticia/18904/piso-da-advocacia-privada-para-2022-e-reajustado--confira#:~:text=O%20piso%20salarial%20da%20advocacia,Grosso%20(OAB%2DMT).)
https://www.oabmt.org.br/noticia/18913/oab-mt-requer-a-cgj-mt-aplicacao-do-entendimento-do-stj-sobre-honorarios-de-acordo-com-o-cpc#:~:text=07%2F04%2F2022%2000%3A00%20%7C%20DEFESA%20DOS%20HONOR%C3%81RIOS&text=%E2%80%9CA%20partir%20da%20decis%C3%A3o%20proferida,%2C%20par%C3%A1grafo%202%C2%BA%2C%20do%20CPC
https://www.oabmt.org.br/noticia/18928/oab-mt-e-tjmt-alinham-acoes-para-efetiva-fixacao-dos-honorarios-sucumbenciais-de-acordo-com-o-cpc
https://www.oabmt.org.br/noticia/18904/piso-da-advocacia-privada-para-2022-e-reajustado--confira#:~:text=O%20piso%20salarial%20da%20advocacia,Grosso%20(OAB%2DMT).)
https://www.oabmt.org.br/noticia/18913/oab-mt-requer-a-cgj-mt-aplicacao-do-entendimento-do-stj-sobre-honorarios-de-acordo-com-o-cpc#:~:text=07%2F04%2F2022%2000%3A00%20%7C%20DEFESA%20DOS%20HONOR%C3%81RIOS&text=%E2%80%9CA%20partir%20da%20decis%C3%A3o%20proferida,%2C%20par%C3%A1grafo%202%C2%BA%2C%20do%20CPC
https://www.oabmt.org.br/noticia/18928/oab-mt-e-tjmt-alinham-acoes-para-efetiva-fixacao-dos-honorarios-sucumbenciais-de-acordo-com-o-cpc


MAIO

REPRESENTAÇÃO HISTÓRICA

Mais de 80 advogadas e advogados são nomeados para 
cargos em órgãos e comissões da OAB Nacional 

 O Coordenador-geral das Comissões da 
OAB Nacional, Felipe Sarmento, esteve em Cuiabá 
em maio para, ao lado do diretor-tesoureiro do 
Conselho Federal da OAB, Leonardo Campos e da 
diretoria da Seccional Mato Grosso, certificar 76 
advogadas e advogados da OAB-MT nomeados 
para fazer parte de 41 Comissões Temáticas e 
Especiais do Conselho Federal da OAB. Segundo a 
presidente da Seccional, Gisela Cardoso, o grande 
número de representantes da OAB-MT em nível 
nacional, “representa o trabalho e a força de toda 
a advocacia mato-grossense sendo reconhecido”.

 “Hoje a OAB-MT ocupa um lugar de 
destaque no cenário nacional, se firmando como 
uma grande potência na luta pelo fortalecimento 
da advocacia e na defesa do Estado Democrático 
de Direito como resultado de todo o trabalho 
que vem sendo desenvolvido no âmbito da 
Seccional nos últimos anos. Parabenizo a todos 
os empossados, agradeço pela disposição em 
contribuir com a coletividade e tenho certeza 
que estamos muito bem representados e faremos 
esse trabalho juntos, sempre dialogando com a 
nossas bases”, afirmou Gisela Cardoso.

TAMBÉM FOI NOTÍCIA:

06/05/2022
Ministério da Infraestrutura dá 
parecer favorável à devolução 
amigável de trecho da BR-163, 
após reunião com a OAB-MT 

17/05/2022
Congresso de Reestruturação 
e Recuperação de Empresas 

da OAB-MT se consolida como 
uma das referências nacionais 

sobre o tema 

26/05/2022
Encontro histórico de 

presidentes de comissões 
temáticas reforça papel da 

Ordem na defesa da advocacia 
e da sociedade 

https://www.oabmt.org.br/noticia/18970/ministerio-da-infraestrutura-da-parecer-favoravel-a-devolucao-amigavel-de-trecho-da-br-163--apos-reuniao-com-a-oab-mt
https://www.oabmt.org.br/noticia/19003/encontro-historico-de-presidentes-de-comissoes-tematicas-reforca-papel-da-ordem-na-defesa-da-advocacia-e-da-sociedade
https://www.oabmt.org.br/noticia/19003/encontro-historico-de-presidentes-de-comissoes-tematicas-reforca-papel-da-ordem-na-defesa-da-advocacia-e-da-sociedade
https://www.oabmt.org.br/noticia/18970/ministerio-da-infraestrutura-da-parecer-favoravel-a-devolucao-amigavel-de-trecho-da-br-163--apos-reuniao-com-a-oab-mt
https://www.oabmt.org.br/noticia/19003/encontro-historico-de-presidentes-de-comissoes-tematicas-reforca-papel-da-ordem-na-defesa-da-advocacia-e-da-sociedade
https://www.oabmt.org.br/noticia/19003/encontro-historico-de-presidentes-de-comissoes-tematicas-reforca-papel-da-ordem-na-defesa-da-advocacia-e-da-sociedade


JUNHO

OAB-MT participa da entrega do 1° raio
de segurança máxima da Penitenciária

Central em Cuiabá

TAMBÉM FOI NOTÍCIA:

07/06/2022
II Congresso de Direito 

Internacional da OAB-MT 
aborda Agronegócio, Direitos 

Humanos e Meio Ambiente 

15/06/2022
OAB-MT defende agilidade na 

relicitação de trecho da BR-163 
em audiência no Senado

29/06/2022
OAB-MT completa 89 anos

29/06

 A presidente da OAB-MT, Gisela Cardoso 
participou da entrega do Raio de Segurança 
Máxima da Penitenciária Central do Estado (PCE). 
 A obra é fruto de um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com 
a OAB-MT, Ministério Público Estadual (MPE), 
Tribunal de Justiça de Mato Groso, Defensoria 
Pública e Tribunal de Contas do Estado (TCE) 
para melhorias do sistema penitenciário.  
 Acompanharam Gisela Cardoso os 

presidentes das Comissão dos Direitos Humanos, 
Dr. Flávio José Ferreira, da Comissão de Direito 
Penal e Processo Penal, dr. Leonardo Bernazzolli e 
da Comissão de Direito Carcerário, dr. Maury Borges. 
 
 Não ocasião, o Governador Mauro 
Mendes destacou a importância do TAC para 
celeridade da obra, que faz parte de um projeto 
de melhoria em mais de 46 unidades do sistema 
prisional de Mato Grosso.

https://www.oabmt.org.br/noticia/19023/ii-congresso-de-direito-internacional-da-oab-mt-aborda-agronegocio--direitos-humanos-e-meio-ambiente
https://www.oabmt.org.br/noticia/19035/oab-mt-defende-agilidade-na-relicitacao-de-trecho-da-br-163-em-audiencia-no-senado
https://www.oabmt.org.br/noticia/19047/oab-mt--89-anos
https://www.oabmt.org.br/noticia/19023/ii-congresso-de-direito-internacional-da-oab-mt-aborda-agronegocio--direitos-humanos-e-meio-ambiente
https://www.oabmt.org.br/noticia/19035/oab-mt-defende-agilidade-na-relicitacao-de-trecho-da-br-163-em-audiencia-no-senado
https://www.oabmt.org.br/noticia/19047/oab-mt--89-anos


JULHO

1º Colégio de 
Presidentes e 
Delegados

Lucas do Rio Verde

 Advogados e advogadas de Lucas do Rio Verde 
e diversas regiões do Estado participaram do 1º Colégio 
de Presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil – 
Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e de Delegados da Caixa 
de Assistência (CAAMT) da gestão 2022-20224. O evento 
foi realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho e Lucas se 
transformou na “capital da advocacia”. 
 Na cerimônia de abertura, a presidente da OAB-
MT, Gisela Cardoso, falou em união, coragem e igualdade. 
“Este Colégio traz para nós algo que representa o nosso 
sentimento: todos nós somos OAB-MT. E é uma satisfação 
estar abrindo este que, para mim, é o mais importante 
Colégio de Presidentes, por ser o primeiro após a paridade”.

07/07 - Juína

08/07 - Alta Floresta

13/07 - Paranatinga

07/07 - Juara 

08/07 - Peixoto de Azevedo

13/07 - Alto Araguaia

INTERIORIZAÇÃO - Posse nas Subseções de:

TAMBÉM FOI NOTÍCIA:

08/07/2022
OAB-MT implanta programa de 

compliance e governança 

12/07/2022
Gisela faz parte do I Colégio de 
Lideranças Femininas da OAB 

13/07/2022
Após decreto presidencial 
autorizando nova licitação,

OAB-MT recebe diretores da ANTT 

https://www.oabmt.org.br/noticia/19071/oab-mt-implanta-programa-de-compliance-e-governanca 
https://www.oabmt.org.br/noticia/19086/presidente-e-diretora-da-oab-mt-participam-de-encontro-de-liderancas-femininas-da-oab-nacional
https://www.oabmt.org.br/noticia/19085/apos-decreto-presidencial-autorizando-nova-licitacao--oab-mt-recebe-diretores-da-antt
https://www.oabmt.org.br/noticia/19071/oab-mt-implanta-programa-de-compliance-e-governanca 
https://www.oabmt.org.br/noticia/19086/presidente-e-diretora-da-oab-mt-participam-de-encontro-de-liderancas-femininas-da-oab-nacional
https://www.oabmt.org.br/noticia/19085/apos-decreto-presidencial-autorizando-nova-licitacao--oab-mt-recebe-diretores-da-antt


AGOSTO

Mês da Advocacia 
Programação completa preparada pela OAB-MT marca agosto

 Para marcar o mês da advocacia a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso 
(OAB-MT) preparou uma vasta programação para a campanha deste ano, cujo tema foi “Vocação para 
Defender e Orientar”.
 O Dia do Advogado é comemorado em  11 de agosto. Nesta data foram criadas, em 1827, as duas 
primeiras faculdades de Direito no Brasil: a faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São 
Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco.
 O evento foi encerrado com o “Show Cultural OAB-MT 2022”, onde mais de 20 advogados 
artistas se apresentaram e pela primeira vez após a pandemia, o evento pode ser realizado de forma 
integralmente presencial.

OAB-MT lança sua
assistente virtual: Leila
 Leila é o nome da assistente virtual da Ordem 
dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso 
(OAB-MT). Ela ganhou “vida” na noite de 30 de 
agosto, após ser lançada durante o Show Cultural 
OAB-MT 2022, realizado no Malcom Pub, em Cuiabá. 
O nome da assistente virtual faz alusão à primeira 
conselheira seccional da OAB-MT, Leila Francisco de 
Souza. Para falar com a Leila, entre em contato pelo 

WhatsApp no número: (65) 3613-0900.

05/08 – Comodoro 05/08 – Pontes e Lacerda

05/08 – Mirassol D’Oeste

INTERIORIZAÇÃO - Posse nas Subseções de:

TAMBÉM FOI NOTÍCIA:

05/08/2022
Gisela Cardoso participa 
da abertura do encontro 

“Pacote Anticrime - Avanços e 
Retrocessos” 

12/08/2022
OAB-MT lança novo canal de 

reclames: ‘Agiliza INSS’ 

24/08/2022
OAB-MT requer à ANTT retomada 

imediata das obras na BR-163 

https://www.oabmt.org.br/noticia/19104/gisela-cardoso-participa-da-abertura-do-encontro-%22pacote-anticrime---avancos-e-retrocessos%22
https://www.oabmt.org.br/noticia/19114/oab-mt-lanca-novo-canal-de-reclames--'agiliza-inss
https://www.oabmt.org.br/noticia/19140/oab-mt-requer-a-antt-retomada-imediata-das-obras-na-br-163
https://www.oabmt.org.br/noticia/19104/gisela-cardoso-participa-da-abertura-do-encontro-%22pacote-anticrime---avancos-e-retrocessos%22
https://www.oabmt.org.br/noticia/19114/oab-mt-lanca-novo-canal-de-reclames--'agiliza-inss
https://www.oabmt.org.br/noticia/19140/oab-mt-requer-a-antt-retomada-imediata-das-obras-na-br-163


SETEMBRO 

OAB PRESENTE
Seccional lança projeto de aproximação com advocacia

 A OAB-MT lançou no mês de setembro o projeto OAB PRESENTE. A iniciativa, capitaneada pela 
Ouvidoria, tem o objetivo de levar a Ordem aonde o advogado está, fazendo visitas institucionais a 
escritórios mais distantes da sede da Seccional e apresentando os canais de comunicação da OAB-MT, 
levando informações e colhendo sugestões, a fim de aprimorar cada vez mais a prestação institucional.
 “É sair de dentro da sede da Seccional e ouvir a advocacia nos bairros, informar sobre nossos 
canais de acesso – do TDP, da Ouvidoria, da ESA, apresentar a nossa assistente virtual, a Leilinha, 
que pode tirar diversas dúvidas, além de oferecer inúmeros serviços, convidar para participar das 
Comissões Temáticas, porque a OAB é construída pelos advogados e advogadas que participam dela”, 
explicou a presidente da OAB-MT, Gisela Cardoso.  
 Além de Cuiabá, nos Bairros Pedra 90, Jardim das Palmeiras, Industriário e Tijucal, a Seccional 
esteve em Nova Mutum, Sinop e Várzea Grande.

TAMBÉM FOI NOTÍCIA:

02/09/2022
DIREITO ELEITORAL - OAB-
MT participa de auditoria das 

urnas eletrônicas 

22/09/2022
DIREITOS HUMANOS - OAB-

MT lança campanha de 
arrecadação de livros em prol 

da reinserção social

29/09/2022
DIREITOS HUMANOS - 

Seminário Estadual debate 
situação do sistema prisional 

de Mato Grosso

https://www.oabmt.org.br/noticia/19153/oab-mt-participa-de-auditoria-das-urnas-eletronicas#:~:text=02%2F09%2F2022%2014%3A10%20%7C%20DIREITO%20ELEITORAL&text=Representantes%20da%20OAB%2DMT%20participaram,de%20integridade%20e%20de%20autenticidade
https://www.oabmt.org.br/noticia/19180/oab-mt-lanca-campanha-de-arrecadacao-de-livros-em-prol-da-reinsercao-social
https://www.oabmt.org.br/noticia/19185/seminario-estadual-debate-situacao-do-sistema-prisional-de-mato-grosso
https://www.oabmt.org.br/noticia/19153/oab-mt-participa-de-auditoria-das-urnas-eletronicas#:~:text=02%2F09%2F2022%2014%3A10%20%7C%20DIREITO%20ELEITORAL&text=Representantes%20da%20OAB%2DMT%20participaram,de%20integridade%20e%20de%20autenticidade
https://www.oabmt.org.br/noticia/19180/oab-mt-lanca-campanha-de-arrecadacao-de-livros-em-prol-da-reinsercao-social
https://www.oabmt.org.br/noticia/19185/seminario-estadual-debate-situacao-do-sistema-prisional-de-mato-grosso


OUTUBRO

referência nacional
OAB-MT realiza 1º Encontro de Presidentes Seccionais 

e Caixas de Assistência do Centro-Oeste

 Para discutir pautas em comum da advocacia do Centro-Oeste, a OAB-MT realizou no dia 29 de 
setembro o 1º Encontro de Presidentes Seccionais e Caixas de Assistência do Centro-Oeste. 
 A anfitriã, Gisela Cardoso, presidente da OAB-MT, recebeu os presidentes da OAB de Mato 
Grosso do Sul, Bitto Pereira; de Goiás, Rafael Lara; e do Distrito Federal, Délio Lins. E o presidente da 
CAAMT, Itallo Leite, deu as boas-vindas aos presidentes da CAADF Eduardo Uchôa Athayde, CAAMS 
Marco Aurélio Rocha e CAAGO Jacó Coelho.
 No encontro, foram discutidos diversos assuntos, tais como prerrogativas e criminalização da 
profissão, custas judiciais, a saúde dos advogados e das advogadas e a assistência social, especialmente 
nesse momento pós-pandemia. Os quatro presidentes encerraram o evento com a palestra “Os desafios 
da Advocacia do Centro-Oeste: diálogo propositivo e troca de experiências”, ministrada por eles.



OUTUBRO

BR-163
“A OAB-MT foi preponderante e

manteve o tema vivo”
 A atuação da OAB-MT no acompanhamento do imbróglio da concessão da rodovia, foi destacada na 
cerimônia de assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a ANTT e a Rota do Oeste, realizada 
dia 04 de outubro, no Palácio Paiaguás. O TAC dá início à transferência da concessão para o Governo do Estado, 
através da empresa pública MTPAR. 
 A presidente da OAB-MT, Gisela Cardoso, que compôs o dispositivo de autoridades na cerimônia, afirmou 
que o trabalho institucional não está encerrado. “Esta é uma causa de grande interesse para a população mato-
grossense e vamos continuar acompanhando a gestão da rodovia e essa transição de responsabilidade”.
 Ela também se disse feliz com a eficiente atuação da OAB-MT e agradeceu à cada advogado e advogada, 
que se dedicaram à causa. “Foram horas e horas de estudos e reuniões para contribuir com todo este processo 
até chegar na data de hoje, na assinatura do TAC”.

TAMBÉM FOI NOTÍCIA:

07/10/2022
DIREITO EMPRESARIAL - OAB-
MT reúne alguns dos principais 

palestrantes do Brasil em 
Congresso

18/10/2022
ADVOGADOS EM 

AGRADECIMENTO, 
OAB-MT entrega moções de 

aplausos a docentes do Direito

25/10/2022
SAÚDE DA MULHER - OAB-

MT e CAAMT fazem “dia rosa” 
e relançam cartilha educativa 

contra câncer de mama

https://www.oabmt.org.br/noticia/19193/oab-mt-reune-alguns-dos-principais-palestrantes-do-brasil-em-congresso
https://www.oabmt.org.br/noticia/19202/em-agradecimento--oab-mt-entrega-mocoes-de-aplausos-a-docentes-do-direito
https://www.oabmt.org.br/noticia/19211/oab-mt-e-caamt-fazem-%22dia-rosa%22-e-relancam-cartilha-educativa-contra-cancer-de-mama
https://www.oabmt.org.br/noticia/19193/oab-mt-reune-alguns-dos-principais-palestrantes-do-brasil-em-congresso
https://www.oabmt.org.br/noticia/19211/oab-mt-e-caamt-fazem-%22dia-rosa%22-e-relancam-cartilha-educativa-contra-cancer-de-mama
https://www.oabmt.org.br/noticia/19202/em-agradecimento--oab-mt-entrega-mocoes-de-aplausos-a-docentes-do-direito


NOVEMBRO

OAB-MT reúne subseções de todo o
Estado em Água Boa

 “A preservação do Estado Democrático de Direito passa, sim, pelo respeito ao resultado das urnas, mas, 
passa também pelo respeito às garantias, às liberdades constitucionais, dentre elas a liberdade de expressão e 
de manifestação”. Com esse ênfase, a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso 
(OAB-MT), Gisela Cardoso, fez a abertura do 2º Colégio de Presidentes e Delegados (as), em Água Boa, no dia 10 
de novembro. 
 Gisela destacou que a OAB Mato Grosso reafirma o seu compromisso permanente com a liberdade de 
expressão e crítica, como parte do sistema democrático de direito. “Somos todos advogados, sabemos que as 
respostas para superar ilegalidades, condutas ilícitas, falsas informações ou ofensas, estão todas na própria 
Constituição Federal, que garante também o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório”.

TAMBÉM FOI NOTÍCIA:

11/11/2022
VITÓRIA DA ADVOCACIA - 

CNJ determina presença física 
de magistrados e que residam 

na comarca onde atuam

17/11/2022
DIREITO AMBIENTAL - OAB-

MT realiza 18º Congresso 
Nacional de Meio Ambiente 

19/11/2022
ATUAÇÃO PACIFICADORA 
- OAB de Mato Grosso e de 

mais nove estados requerem a 
análise das decisões proferidas 

pelo TSE e ST

interiorização
11/11

https://www.oabmt.org.br/noticia/19230/cnj-determina-presenca-fisica-de-magistrados-e-que-residam-na-comarca-onde-atuam#:~:text=11%2F11%2F2022%2016%3A50%20%7C%20VIT%C3%93RIA%20DA%20ADVOCACIA&text=Al%C3%A9m%20disso%2C%20os%20magistrados%20devem,de%20no%20m%C3%A1ximo%2060%20dias
https://www.oabmt.org.br/noticia/19236/oab-mt-realiza-18--congresso-nacional-de-meio-ambiente#:~:text=17%2F11%2F2022%2010%3A,Congresso%20Nacional%20de%20Meio%20Ambiente
https://www.oabmt.org.br/noticia/19240/oab-de-mato-grosso-e-de-mais-nove-estados-requerem-a-analise-das-decisoes-proferidas-pelo-tse-e-stf
https://www.oabmt.org.br/noticia/19230/cnj-determina-presenca-fisica-de-magistrados-e-que-residam-na-comarca-onde-atuam#:~:text=11%2F11%2F2022%2016%3A50%20%7C%20VIT%C3%93RIA%20DA%20ADVOCACIA&text=Al%C3%A9m%20disso%2C%20os%20magistrados%20devem,de%20no%20m%C3%A1ximo%2060%20dias
https://www.oabmt.org.br/noticia/19236/oab-mt-realiza-18--congresso-nacional-de-meio-ambiente#:~:text=17%2F11%2F2022%2010%3A,Congresso%20Nacional%20de%20Meio%20Ambiente
https://www.oabmt.org.br/noticia/19240/oab-de-mato-grosso-e-de-mais-nove-estados-requerem-a-analise-das-decisoes-proferidas-pelo-tse-e-stf


DEZEMBRO

OAB-MT é a primeira Seccional do Brasil a
implantar peticionamento eletrônico

 O requerimento de inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso 
(OAB-MT) será feito de forma totalmente digital. Com a migração do seu sistema, a OAB-MT facilitará tanto o 
processo de inscrição como o protocolo de documentos ao Tribunal de Defesa das Prerrogativas (TDP) e ao 
Tribunal de Ética e Disciplina (TED).
 Além da mudança de sistema, a OAB-MT implantou o peticionamento eletrônico. Segundo a presidente 
da OAB-MT, Gisela Cardoso, a mudança garante mais autonomia aos requerentes além de agilidade e celeridade 
aos processos. “Nos adequamos aos avanços tecnológicos e seguimos as recomendações do Conselho Federal, 
além de sermos os pioneiros na utilização do peticionamento eletrônico dentro da Ordem”, destacou.

TAMBÉM FOI NOTÍCIA:

07/12/2022
ESA-MT fecha 2022 com mais 

de 11,5 mil inscrições para 
eventos de qualificação e 

formação 

09/12/2022
09/12/2022 - OAB-MT faz a 

entrega das últimas certidões 
do ano

12/12/2022
OAB-MT entrega medalhas 

Waldir Caldas na última sessão 
do Pleno em 2022

pioneirismo

01/12

https://www.oabmt.org.br/noticia/19263/esa-mt-fecha-2022-com-mais-de-11-5-mil-inscricoes-para-eventos-de-qualificacao-e-formacao
https://www.oabmt.org.br/noticia/19266/oab-mt-faz-a-entrega-das-ultimas-certidoes-do-ano#:~:text=09%2F12%2F2022%2014%3A00%20%7C%20NOVOS%20ADVOGADOS&text=Na%20ter%C3%A7a%2Dfeira%2C%20dia%2006,certid%C3%A3o%2C%20no%20audit%C3%B3rio%20da%20Seccional
https://www.oabmt.org.br/noticia/19268/oab-mt-entrega-medalhas-waldir-caldas-na-ultima-sessao-do-pleno-em-2022#:~:text=12%2F12%2F2022%2018%3A20%20%7C%20DIREITOS%20HUMANOS&text=Na%20abertura%2C%20dois%20grandes%20expoentes,Carcer%C3%A1rio%2C%20Maury%20Borges%20da%20Silva
https://www.oabmt.org.br/noticia/19263/esa-mt-fecha-2022-com-mais-de-11-5-mil-inscricoes-para-eventos-de-qualificacao-e-formacao
https://www.oabmt.org.br/noticia/19266/oab-mt-faz-a-entrega-das-ultimas-certidoes-do-ano#:~:text=09%2F12%2F2022%2014%3A00%20%7C%20NOVOS%20ADVOGADOS&text=Na%20ter%C3%A7a%2Dfeira%2C%20dia%2006,certid%C3%A3o%2C%20no%20audit%C3%B3rio%20da%20Seccional
https://www.oabmt.org.br/noticia/19268/oab-mt-entrega-medalhas-waldir-caldas-na-ultima-sessao-do-pleno-em-2022#:~:text=12%2F12%2F2022%2018%3A20%20%7C%20DIREITOS%20HUMANOS&text=Na%20abertura%2C%20dois%20grandes%20expoentes,Carcer%C3%A1rio%2C%20Maury%20Borges%20da%20Silva



